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 يقام :

 لرش
 أي ْ ادي : دعب

 ينام وتاج : ذا يع ظ

 3 6 ييتأادج
 رذافف . نم داع راك هند

 1 00و د
 وممتع [ ومع فسماراواوثم زبد لو سمانشاووا
 ١ #0 .ارزاحنيإلا تعيو,لا ةنريدلا دلا "انرش
 باشا لليل لوتم حت ب وارظو اع يم 00 اي
 ' دل. او لاعلان امرنا اذ
 ظ هلدرو /وديبعمساىإمديارسال ان دنا نسما هءاسمو
 >7 2 نالنندلذ برسلاوتانمبلات يالا تعانين تاويلا

 1 ظ م رمق ءويص ( ما ارمي 00--- :للااه يسوع ىلا ءزسرفرع ٠ نبال ايووصرملس ناكل كك سسو ,رجرلا ةربع ري ناكأم

 0 هبا ام يلم نم باخر ايلا ناهس, اةيعزولاوا ا , اه بحل هترضح ابامدد لعام, تاوملاو ءتبرذ ماتم! امهمرو

 هتمزافو همارم بيبا بلا حليف بارت ريوا محملا
 :د مانوأألا ا : ليم ساؤص هب امال رسلان اضعلال انو
 هللع لرئاام يلا ,ثا كال ذو مباتكاب :قاربطل لاق ماثالا اراكما نع
 سرا عبم اذهب كاقليراانا خباانيأب بانر لود ب ميِلع سدا
 اهلا بخ ةداارايل تعرش تنبرإب لودي سايت اذ



 هنعاشتلانيدلام يلع ل نواثيلا كريشان اءئيلا لافت ادواف“
 خنث انجاب نامنبعلاءار ايرمختو ناخب ءازنذولملا تولكملا
 ائرسوفامتظنت|رون كسأوعاروع ابملل ان اننرتا نيت اراشالالهأ
 مايا لتؤسر ادعابإلالصر نع ورم عازب ادوعات ىالك يعيش
 يل ةنج ليزا يدتيكيإأم ءلاطشرواكاو اردنرا كدمر

 فارمالابهني تددعااهدما كل يراثككير اوواتب رالي ت درعا ام |

 . رونل بول قديم نايا تنوع وربك اوربا رولا هيببستلاع
 انإثاو ينالوا 26اريصادرف ةطاحاال ور 3 د اردارعع ء نمءاطعايزلا

 0 ادذ ]سلا امر ريبمملا عيبسل اوهوكم كلن كيبل ني انما ورب

 0 نار ؤ. وتطل نر ديري ثو دج ا ةيانزلا نعيوعاو نردحولا

 دكا ابا ةياما نيج دوال هرلولر هرون مسدس اد

 رت ءدبريو سادبعنب يلو بعلب ىإو سن ارحم ةرعيهس

 نب لكو بليعُصو سرازب .ادانيشيو تامل ةيلمو خئاججولاو بدق وبا

 بويا ياو :ماماهنإ ار يصوصصن انالثر بالف عارسد بااليإ
 ليش( حونب مراهم ناكلاازعأ اليلاو ميرععو ديف أور ةولو

 سال ىربا نمي لوادنامل و طبل نيولا زك ةيالساهيلا عارم هز
 مالك اللذي تمرش نسأنلالاو لالدا/١ كمل زى مجرشس ان اثورا

 مل ينفحمريرتلاووتلاب تنعللس اكو كلاما رللث ب وحلاب

 ثءاانإل يلا جاني ا اينارالن ا/ئاتبل ارث والم ا/احرش سادي
 لشن داماس ذنوب رح جرش ولا كلا
 0 طيش ا رذلا نيولاصلاخ ملمك نأ

 اراليتالانل ايارباناد مالا قلاش .تلانف ةليسملاب
 ةهرشز ض ارلا وبز ب ناييستاسمل ريتساداأ مولا عب هقلا متت
 يي ءالوار 1 لبورف مددا ناد او ملمعدمد ايه نيش يما ا

 جوبللا يلى يرجي مفلارما م جوللاو مقل اروثلا نم نار اووى



 دايخ ترن معزا همم ارسم جولل يلع بكام لاف" مونيا نياك
 ينل ازهأ ارد دواي ارد أر :فئاوما دام قلخلاناما اسلالا هز عولاعت
 با مّيبر ذنسادت اقف مدام < :تازنا لواو نييدركلاو بسلا
 هلمالسو هد اتاولص معنا راولعمل ناو علل وات, ارق ءاومادام
 ١ رست اور ذل [ سا لمي خجلا نلوم اهالانن هيلع
 اكيد !انن هللا السلا يلع ناىلميإه تلون او هدبد تعفي
 عمل عضنالا يش يلع نابلس ارتب مذ د دازبااب تكلم
 0 دار السلا بلع ايعاوإعتل: زئاددج
 قمار ل1 تامل ءاراق يراياداق كيلع تلا هنا ايرون
 اسياخ يمحو نايت! انارل رك عنأ نزلا مساق اق
 1 ْظ !مياطاك جرل انرجرل ا ميد ١مل تزبصإنو ةمايتلا يباب
 م لنارن جاتننا ايإمجأ نكذو ةنلل لخدادر انلانم
 ركرركّيم ءعورب م كل ذ يلي تاما ذاذ باراسسو تارق جاتا نباباسج
 زويا ونبذ :زمل فاو ريا هاضر تولاث اردس يعادوتبد
 بايخ ءيساماو هيجرروناو م ضب ربو نب ءبرخار يبدع
 يحطاملايلع :يايولا وباطاتاز نيييلعاو نازي مناوازيبا
 ةءاملاب <ءايتفلاتامرع ندين يدا يدانملارماو ةنجلالخوب
 تناودولر لك لاذ ساحل اذص ملدا يلع يم داتن ةرفنملاو
 مليرجلا# ىلع هيد اياد يع تلزناو عذر وحد كدعب نع
 .انرلاوز بارد ارر د صور وسل ارسرر يلع كيددكت هيدالومرعاو

 يسال ةزعلاب بر ثلحو ايظع اعف يلع بالا هنهلررناداكو
 ةزهل ل تل انلا نيوماح اتاري عدم بالا يسوع نيم نم وم
 اضن اود ١٠ , غوار ربع ل هدا ميلا ليت عسو كا

 انياب ادياضباو يمناه يذل بح ولسا ربعل نجع ةاج
 را مسجد ,لدادبإإ لاب يذرما 15 ليميلع هس اياصملونب

 رم



لانها ويا نودي 5-7
 راتناو دعس 

 ءوتسلاو برعوزملاباسسنن هب ؟ءبدررعغر ١ مالم , ا عمر هلل 5 .

 مخرلل :وفرل ايا نوابتل نم ن اكن اومر مس جلال ا ةحلا نها ومبس يبل

 لازال لسنا اياعرضإ اتسم بل

 00 0 دالع 0 1 0 مفر

 ٌمطخاو دري ةلاونماؤالا اوين اذالا ة:يركذ عسركذنئرإب نوم اذاكر

 ةردفاديوسو ل نع ىلهنلا ءاشتينأب يومبل اءورنزاخلائب الاه

 كرا كلاشفرو "ياا نه نع زيربج لاس نا لك لمسار يبلانم
 هم اقالاوثن١ذان ادبرب سلبا اقو يفصل 2 ايات

 ى- ]كا فرصو هددادبعاربع (راولو سام ايام تطخلاو دز كلاد

 هدول ساد ابق اعلا



 3 : اع لانو هلا: وو) 1-0 ير ضلانانر نكاد: نشب هيلع تالتة شرا
 0 ممياونونبلا سايلالا معو 5 ١ اد لير ريم نب هيا بنما لعزع ا تب ظ نبا ناتح ل غب مينو
 5 ازور دو : ملاذا مميليع مام ذا ا ٍ
 ناد نبل عفان ذاب ركذاللا هد

 ير ناؤن ل زوغدإ 7 رودس هب نفلول سيطروا
 دود ضع و ارارننلازعاذ اذ تاّمر د نروذ لوو يمنا
 دن 00 0-00 دوما ا 3 3- هس
 0 ا يمرولع ارنا ارك لئتنيلع ايلا هدا دو

 راو دنس ما حاب اهنا !بطاخامن سمرا لهنف ىو موذهب
 رش" واينرلا 9١ ؛ىل يدر لينال ز وود حلا امياب تلا امياي يافا ل اذن
 . ولع أاودلاو درررل اضوخ ابحاص منك تعاتب رش مْ( ارادلا يأ
 مران 1 اي ددبسانأب زمهرعل اوس ايدو :ىفلا موب اول ناب الكف

 - ير لطوب ىاول تحال ارمنث ,ازرموي نين عامو نررتلا دازرخ
 31 نامل مو و ليل ا ىارعا ديك يافا ١ أوم فاإبق

 ار ا نشل اسجل ط بو تاىس نال يدنا كل 00

 :لسإجلاةمشلأ ١ث نوعش ب | ىأ اباه دارا رق ئرحأ
 طسو موسنب دا حاط ناثرحاحلا هس د4

 - يظوعا»و ارهالا هزهو نيللبر :ست يولد 0 ينيج ف ديقزانلا

 او ردم ةببرارةبارلل انيلم شنو طر 'ئشضو عيوب
 : ىلا دلو 5589 لملااولواو ردع ضد جبال[ سبع و
 مهارأر موي سلو ارب ادع هل انف ليوا ارك اس كيب
 38 جايا دال منسم :ميبكاأ اموولاو
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 ل طوب مطمأ از لانا
 ذو ىلا لنا ويبادثم لساو ءل لالالا قيد ٠

 بففاّدرمال اةقيسلا تريم م يي سر

 رماللا مللايإ امال قليصدانسا عيت قرل انجز نحار انفو برسل ةنيبصلا

 كل ذلوربزيرساابلايرو ١بزوعتل اع ماتا مااا
 27 اامانس كمل ار جابني بع اانا قو بن تس ١
 درج لامحلاب جينلازهلار لاو تسل ارق /سالاوهنرلانيروكذلا
 درب رجب نا قفار نعو نينذرلل ام تا ئيصبلا رسب لاذع

 6 اسبر ءطقل بتل اة:نيفلا ركب هناا ابرك يرد زلار نور ناد جامزلا

 اهنلذأ نوعلللابل و .ياداطالأ عرنر سرس زم يربط

 بزذو ثيسادا(وجارن :ضابنل يلمس برد ذ بوكو ب انا+

 نحيل اوايننا الم يدخن ملول امث ساب زيربج مسد ينجب فامتو ناهس
 تالسو ساثايلص لس ملاو ازال اب يانصات مءامالل 1

 ياهلي مالا ءأمالا رينيه هد اراق هنأ

 روما جد يرحلا يب ةمامالا ارا
 4لايبتن او قبر يح يلمل ات ارسال ايفر مم نحاو ا لرب ار اسوم جازم ااحلأ
 فلاب موتسل رساغو امي امرانيث وف ام رما اميل ا يبني يل |ىزتلا ةروس

 قيما للا رنزنو :لربل اداصصلا هيعب ىبررم لو ويسس يونتلاو ,



 ةلجارعبا اكاد الاعجاب
 نكمل او 5 0

 ظ 5 عرس نوتتايأ ياو هيب
 يا امير تن 5 6

 ا ل و
 ءلرتو كربع لاربع صقن ىماستمتاأ عاوانم عين فمردسلاا
 تس دوضقا ال «رسزتلا ثيبافر .ندلجبو للكل ناين يف ءبنسنتاد
 اسوا دااع سفن ابو بلاي :اطو كيوب :دابزوعر اتقن
 لا دين لارا ةقيلابياملكا اي وس ءاطع اررانكايذ ذالانضار
 يامعلم او قاخلاو وحن انج ملي يلع مهد يفسح مان بولطملايا
 هللا ند ناىناجانلا ذب م "لام اضل زحاو بارتكاب
 ناني لل] ءىبج رسايل( عسل ات يحول بايمدجتملا ْ نع قليل زملا رطاإلاع اهع ءنيبع سعاثالذ ,سنن فن
 فيتا ما اهطق نهتم وم !(ىعراجبنالا ةدامجل اوم اوائل الكلاب
 'إ 1 ةاونحلا مسبدارلا6 ليما امرح ىفك مهفك نان لاا نا

 ل ناننزإ ةوكولان ااعيربب نوتت د اب حتئيقبل الامن امر ىرعأ
 امجو لاش لاجل اا يدلل ((ناكاعوترب ن اماه لمنلا هبررلف
 0 دّدرأ فوم نعسلاب ب ايلا! شل نمو ينيب ل صب
 راع عرش رم ويد !عاو قيشخلا اما د يحانعلمتا منا غاللا
 دواء ننااب ح نر هسا عملا ب نال ءلا 6 شرم نما ةيلدبلا
 خر اهاونفاول ااا رح «اريلوانل 1.
 نم لويمل ايام هينا مدن نجيب ركي است احا شار ولت

08 



 رار ل منم» هججت تبكس ةيرسسي اكنغلو يوم ران لحال نا ظ
 بارا داحن 8 انشأ تدم اداب ةن دو ل اتي ادزل انرذك

 «نلماير تاذلا ديحرتاويلوتومو زيا رشم ساالاءلا يا درثنم
 يؤئاوسن إب هتي دولا 18 لوح اس احاك د كان علال. نر لامخال ادب حوللل ركزت
 ينل عيون :رانالثماو اماسي ميطسمن لى رثلا تال اوه دانا
 كيياورلا اهئادان )أ هذ ودج ا دماج ع سبا نيج ع نينا راع

 لما: فيولا وأب او لامن ماونعب كمل اوبل كرد اهات و
 رار وعم ناهكن ا تفيصل ذر ابنعا ببسلاو
 يل قاتسإلا كالذب .ةلدألا مل ثدي رككلاو وفلان جنس نك / كرك
 هينا ردا اًملماياد بانت رركتنا يَ 2 ا يول

 ريتك هيبالل ارح وشنم يلدا انينلف رف نان اوت ان اكرر اموعن

 557 ار ١ يندالاول ٠ ج يذوق الور وافر اف مما

 صل .هاجامايإ ةءائلدرمسو هرحايج ىجلز ار هند نجانزررح يبت انهم

 (ةيمان شبر اند اموس.| صبا بايام ءلوقالال ذل لير تانلاوعوشوإل
 مجترمكج بام اهنمو بلم اصلخل ال اخءسدالاءلا الاوز هيلا
 فى اناراوبلعسإ اسما وتدل ىلا ليبوال يك ربح م موتانا
 تلم للاخ دايل/فاب كوم «ىكتم |نم تاماس نائردمن ليرجج

 2 اهجتم اانا مر فس ناوابز نانل انوش اناوانز ناو

 اهني الكلضناوعر جرس مالو هردنرد ايتو رك ةييرااميمد

 بوم عوامل !اصلخامم اثنا رس ارومئرصفا مرخارل ا نأ

 رى وللا نارالاول كلان ا امممو دعا ارطعب ل

 تاج وز زردش ايم دنرخلم ايرحنورلعو سرأ ىدالو# لدوعد هر

 تبطع ادهكتربخلا انجيلا عيبج عيلسداذا معوهد اسد عأبإ «ناوبهعاو

 تبادل اهل نكمل اكملا لويرو سجس لك يطع ساي ديانا

 للذملارهنلا او عاطاود ذا ذ ادبسعر رصمرصا( | ةدبسل اورجزاعأ دبر
39 1 



 اووي ب اتكوب كلذ انت سارا قراها ايدذ
 اج بسب تلج امانال دب نيالا ثعنا لان

 ونس ! ارامل ممر ةدكل يد داعم يجاسس ح ظ
 0 مع اهدانتسالابل .اًيو غسلاو كل

 ريع ىهب نزانلاؤ اداه ل سنس يجر ناساف يباعاداق اناا
 ساتر[ لاق لبر نم هر اينإالا نم لي نيو اكلم باس
 1 ا لسلانن ميلع انس اب ميل مهل ةمعر قلع يد ةغأد
 نرحب بام هيزركي لك 0 دايإبل لاما بزركام
 تم.ذلاو نوفدملالاملا اشبارككا مب مُكلضْجِإمَو

 ارح ذو أدعمب نومشتنب ”ايخزنل هاهو

 هرخد سوماؤل اويدلاق : اارلاو م اوتمومذمل نالوا
 لاذ ذا ام ةريدنلاوهذخئادا 0 سي ابارخانمللا

 لبجال ةومخل ام انك أ ةيبجلا م دي سد اشد لذ
 يشع ناكل ذو جاو .ه انييبع اايأع ورح زلاعجأث نامل تيدا اومعام اتم لذ هدب اد ايسلمع ىلا لاق مما عمن
 لاما اناا هاك يح :اناندا عطانسد عاوطال ويمن
 ىض دونت أم ان او يد ىلعا|م بلعببلال مارحأ طي انانم مدلك
 ” ليي ياةجد نووحالد ةكواوال ا يد هديك نال اهلل ا
 ' ةعافال وعد ثامشاناد مي( ينسم ةوعذ ا ييلكلن أ ثعوإ أهنوينا

 نع واسس :اب كرب الو تاج نم كاان |اسم ةليانيم ا
 لونا مكميلع سا يفاصمس اذواق اق كسا يهب ىا

 اننا



 اريااذام سبت اناقايدشرأ 31م3 طك ناؤ ا ولعب اذا اجررخرانلا

 5 نيالا عا ايم مموب د
 ْ :نيرتلاربع ةيادن اانا ةفلاو ةباركلااوسبدازا .

 اا ا اجو 2

 ظ ةراننتس ا كلم امو تقر سم : 0000

 انيهب موس يبانسوهو ين ىناصل اينعكب حاصل عيتمح ينس هبك#و
 داش الاعب عما طهر لا ذاك تامد كاع سا

 رو اوايئوعكح محا ابو ميخأب النار: لسنا لمغتل
 اىاقئاوا نار ةوكل اناقفافلا ركن ّيناخلا ,ماعفرو ادام ا نذلا
 قفامجو امماتنم وا ىضنالاو امس ازرطو ا اهي نانل تي غرايرل ازيلال
 ذب سرا اوامس انيباماثس د ارم او جرالا جايا اميس عونك يالا
 كمل تنل امه يد اس لل زل نام اير ىابلو

 املا اسيزجح ذل موزل دب رجب ام !ام]داورخا بول تالا براس
 كدجلاوةلمسبل ارود ينم . نكلحي لسمال او طردن ! يدم (مأ ننفنل
 يا هبانكاي يار 32 ان هنن دامت سك ذلرميلاع ما :دنارةالصلاو
 نبا ارأ مهيب اس ايل من منوكك مهل لزنا ماب يانويمبل ان ارثلا

 ن|ي د رصا يلاتزاعجس سمدو ازمديلاع ثايب :: اين قامو مسسعم#
 -ٌعوسا ل لنمو ريفا رح !يبل وهب ليد سان /ن رص ١نمواسلا روس +

 لالا اكل و اقح تكلا مهادمو ل افن لوغل نخلبديكوتوهر
 ثاك انيس نرخ رفوف مانو د نم ايلوتظي طا ندو
 لولنم عل نا لانوجب مب ممرات ىلا لوو تعاط
 فيد ارورعال ان امي رجب اموايثول انس اهدان ااامزس وهلا



 ظ 0 د اعز .

 داك دا )د احاول , ننال اوين

 ليما باتا اكيد مصفف نمل يب وا قنا

 بن اى اق امل لاميوحو بذلت لعن وجالوماعبمل انوا ناك سام
 يبدو 2 مكن ءل هلا ل18 ساو نوت شوبو ياادلا
 قل ذ دكا دعا او ةنكا ورك لامي يلا بوب ةمايؤلا موي ملاروتبلا
 ايس ةيالا هنود تلزناكع رح دن !نر. كدمما ثمو لون

 بانجنل يانج ل ميدو ترملادجب رجب مرومجت ثم وسان !ماينعل ةمايّمل اتبيعو
 زل بزل اعد ا يبل 8 ١ ميل كلذإب 0غ
 يلوا ملم مديل
 0 ريبصابل مبيت اوه م.ااننايازم مرحل
 : وسضول كلبشتنس ل( !عباضمل ةئراس ئيسل نافرابدلا م خافلا
 ككل نان اافنالح اكل انس خارنلاوج ةباتكلاتناكنتكاسنلقالا
 معد لافو ةتاعرلاو يالا اي ىيسأ كلل ارابخالا ن نمر :تدعتويجألا

 نعسسلا بنهنتت ام ثالخ كل ذو :لومالب بقعتلل انلاث اذ لوقنن

 ْ مرينا 4 أبولو لش نايلون ان اكو نعمل اد اذ لواذجتل ١ءذد نكت

 ةنمدافاومضلنسا نيدلاإم ند نايبرنو نصصقلا مهروس إلا اهم هلون

 لاهل ضلالات ا ندد انا كاقو دان الل نراقم يلاخ بدا

 وا زء لنسب اج نمبارغ لدا لع اخو ينزل تتالدنمإلا قوم
 كيكو اوشا ان نأ كونت ناب بنا كنب اسبتلم سااك ناالأ

 يأ



 مر اًهشل اهو اهركذ ن وكب ام قا فنل اتيبسد وسب اذاانياتلس ياونيشسا
 محن ركب امما اا نالو حلل 5 هرعت نا لاق ليتنا عر ذك
 نويبع هيدا لاما لوصح

 ب ل5 تغلي اان لعرب ر تاينتارسا ليج لك يلع
 يالا الطاره طال دس

 يعيب ا ل توين بوسع

 اننننس اهنا لعاشب قمع ز وعيار يفك ذاب !ىمع ءاوخل نامينا
 :١ بنس اننا ايبدد ايداوعا ناتو ديد سو ائلمنلاب ينل !نارتقا

 وضع مع نما سيلا م وهانو جوج |باضناو ٍييناويلا
 تلعالج نأ نوميتسبب ا[ خحارم لرطو عانذة بام عانت راواغأنذ
 لات/تبالسيتدشل لفسان م بلو ع درر دعا ر هي .تسالمو لعل

 ساونا ةريزع واع اموامفن لاوعاملل |امو رونا (وعاطسا الان
 5 هالاز ارحم بلك نورطدعد#ا اايإل اقوليك بلع. ا نم تنال ويانا

 هدي لاو (نررنساو ها (ث ناار منورنخت سف انهحرال اق دلوقت
 3 رنتاسبد سنن ايا روجرخو * هون نرذذ كرت نيح تمهولع ندركد
 هل ومرمو ميومصخ ال! لح انلا نصب يادرانو مدس جانلارنتوابم ا
 ول :ارح ان رم نوادتن امل هني حرت امس ايل ام اهب
 لوك اقر ةناحفت ندا عيب يلع

 هزلاجرخا و نيركشنتو نشل فلالاباو» نا هيب يتغنيذلاون
 يقض لترا حاركشسرككت ءاكلارط2ل انيركطسن لوقو لاول ثونازي حش ورمل و ارعكتوأ ءطاطنفو ل كغلمت ىااولعو وق ءلوق



 ةراطعل الع : .. و ةيلظعلا نورا نمسشن راما هداج !يانملادبازومل اوانسل

 2 دانا 522000 مسا ينو ةدباق جيركو ىلع ياءطغملا

 ةسبادبج جباوشل اومبسل الاننو تبا بيادرب دان نينلملاب نيلاد

 تسال زيدل نحل .

 ا د

 باطلا وت وتو ممل لاهيا
 ايباد انع 0 لمح 0

 ادهم تابناق كيو 01 1 ع عا
 لهاتكة سا ا تا ءاذ كدر سا أ 'انياد ارسايقرع يلع اهل
 ةييكلانارّشل اد تراكم نباطلا انه هارد ارامي لما تنك

 ٠ 'يلانت ءا ونا تميل اب ياو فنلا ريال اةييمرملا ةلسمل نلبطلا ٠
 الحا ةىمل اهل لوس يلع ملاكا كندا ريتا ياميل ناوفل هنأ
 نفجن نارف اع مت 3 هسادح ا يرن نسحر ا دامملاو ياهلا

 هنأ يراه ىلا! ايدل النشيد موق نساوم ضمت يلع يش الد
 تس يأ جباوم نط عيبجولاع لاكشي ىملبب تاياطعبججاوذ مل قانا اذخ
 تافلاهت ح0١! ليال املذو | ,ني وس لرانماهرك بلا

 .. انلذاولا حوال اناركل أ زه ٌتباطلا بولا وءدداالا ملوث لاجبامو
 هفيرهلجب هيبوملا يومترم وقس بلص اهبواو تلحانا حوت ابا كال

 تحال عا يلع نسر ال ايديا ةزوعةزرفس نزلا قا :؛

  بارحطفراو لاذ م مسرلايح يلا[ نول انموا ايداع تئبرملاروع
 ٌكاازملاو لن انمل ايون أ ززأل ر اطلب انس نيد نوسدتو
0 
 ميسلا لل ع موس نو ةرىإ انم ةلرساهاد كلفحناو ارث اباويو

 ماو ارسنالا سفن كيرهركذل ا در ون يكل اند ىطفلاوأ
 كور الاف يدها دوج ارثموب /نايلاقثك افدسرجلا فل كب ررخلاو

 يل



 هكرعاو 2 تاي سدوم ازئاددجل ان ازئلا وهب
 1 50 بى هابابدل دعو ميادر برخا ماج اوه د هوا اريرقتو الضم ىأ عفن جر# موف 3 ا 0 00 انلاعلا زي دك مآ إب طم.ساياصهإبل توب ايلازيسدلاب
 أر هالو امال تاز 7 روس يللا نا اتاثباو ب طيش :كيوزتن يعلن ملم
 3 انحضف هدد «تاوج ىسوماؤلاهيلاق هرم اامو هن انس امن ءتسففام

 يادوب ٍ اايصمشت نااار يلا لا لاعأ ما
 ٠ نممقتلا والان تين واظ يال ائيبللا
 فال هديب , ةّضلاو ةمقتلاب ناي اسم صاتفتلاوابابيلا نسا
 .قلا/اهيبلا ةقوخلا نيد يااضيبلارمصقل نيب يح دحلا و ةصخا
 / 1 . يبل نسما رحل نهدال ار يمت (نأل لارسال ارش نقاد
 7 اريح 0 لجلال 3 توخأ لك ماا بافزج ا واشب 7 عمدا سرع لبترؤمع برعمو كلما جامي, يبلانا اره وارسال |

 كالا 0 ارك ةل اح
 يننوعو ياها 'منيوتس او ثنولار يو محاولا وبأفلا ن 5
 ردمصم ,ب ازمإ أو هروعملاو ةنوعلاوةنومل أو ةيادلا و (نوعل أمسالاو
 اقيلا(مذل ارل اير « وشير ااهرسل ٍبادهو ايدو يره هادو لاقب
 كارلو عافك وأب ميبوزع ل انيررصم ءايكلاو بولطملا لال مموملا

 :بافرار لإ, ةينكلاو يباني ةئينكسادم. تيتا
 لعامل انأ ملاعاو هبل انسسح تلقح تع اريسعم ممل اول ارسل
 ناو اهلونت 0 لوالاء وجر نمارمالا ّيوملوا تقاواا إلا
 اا ودرس يس لرالا ماو ميبسشلا و ؛عيارلاو عيبسلاب مانت اب ::رحلاو تل اًملاواعن انهتبسانم وامل :ىل اباه امعتا جد
 نا ل تب بدول ماما ل انكي لوسرإ# :يركاللاناوناوا

 مو يله بدايلبم بارسالارانكذل والم مكرم ابشر اذا راب ريلي ل ]ريض ممل الان ديول اهب طانرمل ندوب يدم ظ



 قامو فدل كالا ذكلاو يطل. هو دت مقا ايس ما قام
 3 0000 كلا ريكا ذا بوذكو 0 ذكري 1 للاب 1 # نب ف 0

 اسيل زن اذ لهابل ايل املا نت كوئرضممل ظ !

 مسايا و

 ا همام اهدا رسال ادطاول

 رطعو 34 00 ادب ما ظ

 00 ار | ماشبا ا نايا م طضاو يسوع

 قب مننا نويكبام نبدا لكنالو ىلاشت لولب ربع معتم

 ئللاو يداه اررثقلا اثنا نيزلا مدعي انا ميلع كرمان الاه.

 قسحل عربا او ناثل اح يرن ارسل ءانطلا نب خب! يردد _جصلاو

 1-0 جماعلا لقب ىشكلاب نئتحلا يع نافذ ةددلا وكلا, للا فلاب
 سد 0-3 ًُ | مست نبال انو ةدلاب هاد ردسصلاد بلل ا ان انا

 0 الليد اهالي سرداذع لام كيلو نيلو جهر دوع ال

 ءتطمص يملا نال مالكل | اد يزارل 'ئيدلارك مادا أل اوم ركن نر قيبلع

 اك ةنصلا يالا حت وصمل لكلا ورسول: :لمماهن دكت محل او
 قمل اى قس لتاو لوح ج.ةدباقل أ ارال لع قببصل !نكبالُذ يملأ

 .دلطلاث ناين ىحبتلا ا/سساجلك نم ناسا طيح شل انام يوقد ظعاا
 نم ضب يردلت انع نيم !كزسم لضاركملاو يسم اازي< كتل اهركذ
 لب ةيرالاوكرتلاراعةلجبو شمل يداسنلاب يشلاوه يت هليملا
 : لباس جب تزال الأ كيتا يكس نيو المنوااا ونازل جاطا ميمد

 امي مير نمد اا ماو اد جرمملاو سلا! سوصخإلا مدام

 متمبسملا



 ىلفتي الو مييساناحل كسر ارو 32111 [ك ميطع هنداىإق تسسشد

 200 برعلال وفن مهو يع : كل اطرمو لال !ييومر لنمو يح

 رد يف نخب وص طلال اها ردا اكف هيعيليرشام يلا ذك

 مال بقدافف م تنييلحأو | اناح نبل سفلاذيب مرح انور وعولا

 / نأ ةلئييلا]. "5 ذعر لدانلاو وتلا نع رابع

 دارا وص الدج 0 بمال ابل برن يدرس اياكم

 رسل رماد اريطب دجو بلغلا نوصي «راخلاد
 ترشيد ليعرعل الات ءاومان امور ةسسلالهادنع
 م . انعكس المسال © انحلسن

 رمان ايوب »تبا رتوان حاس ير نهتم يلع ساياسإبلا جور

 رهان امتااراضبالاقو ابان اوكا برخا تلاننفن امي

 ف ذي للجو توملاونوئحلاو يدارمالابناربالا جرش كبك ظ

 لوقو وكان ناسالا يبي وتد عابطلا اتا
 نادلالا للهلال زرعت اد ءوميسب (الكب موق
 يظارعأو كاد اداهل ار اوك م مب يايايشو ميل | ىبسل يهب ايلا
 1 يس ا مترا

 لضربد ا لوسرأول امر اتكلاذ ان ا 9
 أمنبفر ييبت ىف م يتنلم كفا ارهلائشش )

 ا ابل اويكو (يميط دس ايام با
 شن سمركل اوربا درس لكو قمل نم ناهي أعل نير
 3 يلع مدا ايف تيسشاضبا لكم اهبزر الاو مط
 4 الا كل ويلاعر دفنا دنمم نالةفمإبل !ظافلالا نم مب لأن

 رك ماطر شل |طنلا اراب احنا« اوعشس يل ينيك نأ
 يبارك دك مقالب نازشلاو اوادمقف شم نوروم الكرملل اناق دحاإع
 رهرلاّثداوح ميرجونل رم اع نولوتي ماملونب زب علا مب انكي كلذ
 انبموتل اند اد ايباف ف قالها وسر لك ارمثلا نم ينك لادبج



 يلاغن باهر دتوراظتلا ا سهيزتلاو روب مويفيبسل اوي ذشف مككالح لها
 مشن اى نارتلا هب تيارمللا» انياعامو ملوتبرماس ادع ذا ماو
 ةلعلامزا لامر فكل هاو هانمن ولو نور ومالو يقم رب وي

 / دبا لو اىزامكإل لال ن6 ءلؤبتبامو ويزن
 اع زلوطو لطم ارم بااث) بذل لانا مكداوةالصلا هبي هر نادبراا « 1013 اه ضرف دابا
 قبلا سال سو ةاواايم د مبصأال ان ١ ء مالاوة السلا

 كرم امرأ ملم ف فيوكو نلذيلا ند زو ا نري سواثثا

 كراس ضال والا... طك ناواع د .اروطنل ٍ

 ٍكئلاو ثعبلا نم باجام .ميراكتاو ن نجحلاوةنابئل ا نع دب هومراازك
 0 رس طاللاا امس اركبارشو مف هراذنا نم ميدجتد
 ومبو بكن نمل اع مهن اراك ومو مهمرؤنم امنااوبجمتإب
 ١ نورواكلا ]انف ءلوتب مبدأ كاحرشو نم رشا هر.لش نأ

 كويوطارت انكواتشنم 1١ عجرم اىلابازت ط2

 * قلاربتو هراكمالارا دافنار ا مدلانمو اديه يذلا ١ ذ ىلامت مون

 انلعدد ملون ضةاومحام ةحازاي كلذل ىداملل سادر من عوجولا
 تالسد توملاوبد م.داج) سلكانام يا مهمرعن 8 نمفتت اه

 ذك نوندو الك 0 00 انحادلا

 111 لاا يل ا
 1 ابئبل. تل - ميلا ةنءاطلا شاب

 كلذدو جرطل ذأ معبصأ م الا حرم زم جربرما 8
 مهدات كلاب نبع يف انهاك م !ةراز رهام أ ةران

 ارنودلا اهب نانو 1 ةءوس ::يانن ءلوقب ن حاب بمر

 مسا روينا سس اما هدرا او نونا لئاركذلا ع

 ء«سيسلودىول الورع روع يلع ريظبب ناك و ميله ساو اص

 هيلي أم



 لال سلا: اور الورم ولالا
 رلاناناكتونجلا ىلا .بلدابرف ريع نم|بر طش سامالك عيسا ةازصرلا نا

 0 نا درس يزلااب اب

 0 انتمدار متنا هطانقنل ام نيل 2 2 59 0

 بئاقنالاو بيعي اربذاو ةدهجلا ةالئلاو ةبيد ١
 بند نونجلافانباعوخرو ةسوس هرم اظوشلا» نمل
 لشن هنيبللاهلانوا نوؤسلناعلا دما انخبذ اكميوكو

 2 1 ها 4“ 06 0

 كان رئإ اولي ودمي َى 0

 ميس نونو لم لعبا ذانالخ مستعلوتت اهني سلع نر 2:مأ

 هرتيبعرو ئيردملال نيروس يدل اي اكو يع ناو

 ىلع نواز يالسنو تلالجر نفاع ف لن ناين قب
 يطل مدد ايا هبهلانن ميانتغاي انذاوريض ار وزال
 اق اينحرنأ نالت لقريب لالافاوداو 0 وخلو ةأيا ىاركاةينقلاب هب تنبافكو :بضؤلا نيل احح نيكل ِ 3 تيفكو اال تيذحدنور ايات تونه سن تيذح امو

 ىلا اد أ دوغ نا ريرعدا ذا تهسب دارملاو ٍ د لرش 6

 تااوهونملاد ثرمحاماو يلا فاطنالاوربلا 3 رحاقل ار انو

 . عا بقع يلع .تلقلاةايفلا/اظ لتم زدت نانا لي!

 ف



 ةءاعستبا اننخالر لاكرلاو يبن أ ه نونم حار حرك زول ننحإ ملأ: دا
 اقص تلت ءاداو لكتيجع سد ايدنددرعأ تافنلالامربذا إب غلام ياتو
 دوا درج وزال نب دير درج د رراطانع! يسالرتذب كبل

 بولد ظ بوح رذرو بتعإب قاوتلا فركب موت '
 ركوب لصنر هدركب ظ ياني جم انة نع لااا ' ثنا يات اداب ناومو رخاجوو مبااضيب ادام! ةيوسم ةراثالاو
 3 زوحيرابإب ل باوجزم ماب توف اوين ناجل !قايجع مت 9 هروح ءيد للاخ كارم ايل ةيذزامرهرماام
 ا خروسل ارد رسسملابب ىلع هرحااشباب يأ ةيهباذإا
 ”تالعلا نررشنل ال5 هيدا ابالا كري صاموربس وهلا اقر نان ةرخاتملا ارسنال يوسف ءووتملا
 قي دن ةريغفانأ ماعاد سيصل دب اهسيورما ايروكا

 ٠ يو وهرصلاو ْ
 ملاذ ميجباب

 رمل و يلا + عويس ديس اع ركود ني ١
 يبا لوذ الل ذو ةينيدلاةباقمل اي :ماردمالاو رنمنحل 1تلسوإجأب
 امال امم دع د نائلا افسح دداتن امنا كيان
 نسوي اي ناييطس ىأ اكانر ربحا ناضل ابحي اجا رالف
 طالما "سس ابتجانفنااركاشس نيكرم ا |بلي و ملا
 و نابل اكذب : مهلا انكلا يمس صا شي لاه ءانسساو رومكإ
 ىف راك كر ناهامو اهنشح ميجارب ايدج ةلسيلا 33 دان ا ككيلا انيدو| عسا تاجردلا كلذ نيزل انيفلصدانل ةردال 2:

 :, ار طعوسا دلت ميد عمن ارا شلاوددجعلا
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 ب ايومج دي اسم

 ففاكولاو ةمنقمل !تاياطخلا عم ا
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 دارنا

 ا يول ممر
 2 مالا اينو تقلا ةادلم انسازاوتحا بلو

 لا 0 نط غمس نوال ملل 7 ِ مدنا

 توماننا يد ان كر اط ريد وهو دلاتا دوميواغد و 55 :٠

 2:5 يلتل اووالثل اد جيش ادهش او فلاب دلتا اربصاضكرل
 لاملان علي رخا فيطلار قرات ب دلت آ
 ةدمم طرح الوزن اا حالف ما .ذهاج# زخريد نراطلا“

 : لري امهر كان اتم اياال اي دداضيملا يافا وزمن يدر لوم

 ل



 انآ دوهسم نب أبا لا يب نس لاس مل جنسملا اراعر يلع لويملا ةيخمدتسن ين مرعي .ليفحوامإ طذاحذ وأو هريعدرد
 ض ديول 9 سلا

 اهيبحم دمها شارة ةيصد ارراج متر رلااامب يبلو . ناسلااب مكملات اني اهيا يرن ماقام م يدار لسجل رممسا مقرلاو 0 اطارات تا 0
 فمك اب فمتلجو .صنو دو ايساميد ل ررجمد يصار جالدأ
 ناب نمارجرختشاللا ذامخا مف درل اباسا /بتو
 ض تاور لتس هاو لاق نارين ارامل لييسحلام مليا در ذأ دح .دالاقت باب تدسد رع تطحن اف في[تالاارر انيس ا مهتم ان

 ,بالْسع هليطعاف للم تيِقب ل يور اهل !طسر لسن اجت مد:
 تيب انرتبازج# .تيبلاب اجا :تيضوت رجا كرت حصانا
 كم نار قرع ١ ديمض اهيا تن انام تنل ناي + مب
 ضنا نكيرخام ابو ولاا ار نحلل عدا اذ انم جفاف لس كتالذ لوف حيك ناممهلا اهيج بل اانّيون دذ تنرع يد دك ذو ايد
 ب بعت بلطو ءارم انساخ ةدميساشل تبايداو

 ا انولر تمجررحت و ل
 . يتلا اننا 9 اتلامتناف لكلام يبا ار ينجالاش

 اسأأ ل



 نسينلا 0-5 تلق ميدان اختل اقث ناللع ل توفق اتيبشد

 ليوا تس تكامل بقل يادي نا
 ,: تكول ماين اكتل الام اف : يبت جانمملا او يع جرد

 !ميبتاف تسبح يتغيب اي ارامل
 اهنيساقاقارا

 : 20 ميدل يلع تزخاو يلهب اف تب ْ ا

 يبدع يعز ىلاجت نفوذ امو ان ا يلم قف بانت دون

 ] 00 ا لقبايح
 د

 لمسح ا

 يدل الودأ مصقأماو احرف مج ”ءاهيبا

 ا ا ا ظ
 يي مضارب اني اذاو ءاوتب امرك :يناايبج[| مسارب سمو تالا

 مدوس ند ةفباط دعب ن وقوم( يونج: سصقلا نا ادهرانابلا

 2101011111 د امينا

 دف يتاداب هاما تال

 نيب اتئادأ» . 3 1

 كرزون اسمر يوما امالاو كلل دن <

 ياا هروسرلد يليو تكل يرسم اذ وه ب ١

 بنين مانهيترت يولد اة مولا جوان وكت انس جاماو

 (رهو ملف ىد درمسسم نبا مع م كأن ازا دال ناتتالا بابي وسبلا
 سيلا وياه تتيابا اافسن اهوكذذل اذى دال نع

 ايمانا اهم اهنش يدب ندا اا

 "ل
 رم 0



 يم نارقمر درا درا ومس لاا هيفس 'لهأل ندب طا جحا
 يدا م لكامل
 يبل نال ءلوراكنب ك1 هلي ةيواع هل رس ارد نمالا
 ”كيطم رونا اكل زوشح كم لا الالانب .ىجعضم غارون مل انأكوكظسولب انا نال ىجدمدنع مارت نك هوس ةيقول انبامو تيدا ئلاراطلنتل اد
 طنش يح يلع اييلصوم كيال انا ةوشصروملا تيباي دهس ظ نأ لبان هل اك كب هشيم طم ناك اك طاقستسب يح يلع نوامجإ
 ايليت /ا ردا نم نيكل وسارعيللفا لل اونالصل ا يلع عر
 يس الاضرار مل نناكان) ملاهارذ ندو هيدد ملا مرت ند
 و ودك مد قرصو بالك مدددب تاس حو طم اريبرم روس
 اع احد ملك |::الضلا ,يطعات ف نيس زل ازبالارباخو
 د | ىبساح برنت ارتنموراصنالاو نيرجام#“ ظ باو ممامقلا مونلح ١ طةنوساز ويلا سا ع+ منسواجدلا؟

 يت © تلا اسبالا ةوس يا خوسلا هز :ءادتبلاول غانا تدل يت |رسا6اوا بسلا امن ف: ةازملاو نازتلاو ةؤبلاا ٠ةنلومو مذ ميت تافاننوكسو دلع انج 2# رعد ٠
1 5 
 !ةبقولا 0

 ب انس 5-5 بيوك 0 زامل نءدجتلاو هوي امهمال ادردو 320
 م بقا نيكو :ياهتن بدار يرسس!كذلا ناهس اند أو ويدأ ٠
 يوهان ايلات م يرحل ف ىلا ساهل كل ذو لمجمع

 ,تلح



 «دمع ع بانا لافلبس ايليا هن هدد امر خالتي ملازإ و يلح
 هانز ىب لمه لاداه رجب ةليهل انسي نناكتباو نيل ! فس دس
 نابي هاني بدم تالا 1907 ا ليصابا

 ارهناجا

 0مطؤب مب : اباومباهذارلاحاو نك 3 نم يرد بقترتو نم هش(
 كلذ كاس انه ميم داذعو شالا لويلاخ هس لفدلا

 يبو تا نوت ةزك طنز ام اد اننم ةسونعل 9 «تم ات ةدامبكم

 لا 00 ممر سجب لسا لاه ف وماي نيمو ش

 بص[ عال وبقإل ٍةيواتسس داما انا ماظن اناعي
 هكرفلا» نهر جم قا جناركتبالاف ت . كيم | يبجي

 دراغبملو ارينا ئا ميل

 اك ماتنخا وكب ن انام ايمنا امر
 ماسلا ارسالاب نيب خال اجا 5 أعرف

 ١ فوتيل اا قيما, بعل بنل ان مدل 240013
 ناكومم ناديشب جدياظاجلا عمان و ديس تبقا نم ساناهسو
 يملأ سمسا ان اجساودبج ممثل مل ءامقراغتالاهب اريؤنلا هدا

 نين ةداادنم نايم اةاذ هلك نم وافل بو انهأل فشلا ةموندوملا

 خلا وع مدننا م تالفرمو نب قرم ثم بهار جامعا

 ملزناي بلع جاي ايه صحلارابتتننا مراملا (ن اهبئبعم يراتل اانوكوب ود
 قال ابنته ول يسلمو اهساماو

 همااد ارم ميزغتلاي !ل يخوت نلككلاو 'لاق ملعوضولا مل
 امين

23 



 :ى ناتنيازع لياجسرؤملا وم لوت:فالنب ٍتولارع انعاع
 0 لزنام ةلالأ» زهد عب أن مزن او سمااوه بيتل ناخب 5 :اىهنا
 تلونذ م :ءاداةييلاذهناعسلات تيراعرماةنبتئام عمعال ناؤربع
 نات. اذه كابا كلة نايشامساذا كميل باياضوتلا باعتارد نالجد انا تت يو ءاس نع ناقثالاإب :لافنودلزك

 د اونطجمل اناةلكذكتلزاف بوبا او:تراصؤب هين اد د
 تل ةااننردع هلاك ياها يعم ءاّمع نارج كل الانانوكب نانوك
 ريقي ينو و كمر ميسا .ناخاذا لانو ةئلاخانت
 ةنييجاعو سانل الويبام ملباموب يامل مايهم بزيأ مان جا رذدر طاع ن ند ريكدود د تير مطاع 2 يا معي :ء ناننيازه مرمتللا
 ديس يمئاءازن قدر هاكات زخ مظظع اناتسازه كناعجس دايَح
 اهنل يأ نتج اسالي مانت ببسلاامواا يحي نط
 نبالغ دا طل اج: يانااو ةجاههلن منت ::اب جيببتلابارالا ةروس عاتتنا لح ماعرم مايو دحا هذلب يارب ١ ذأ ايي
 افا هي :لكا نينا نعزاوشلا» امو يت نبا هدم ,لاوتلا دارا يذم
 دج وكو رول اب دمك وع ةانسما هي ةيكدلل املي ناب جس رابح لا لارارباا ره وللا اكو عيجتلاوقب ردزؤو لح جلاب فتكا يوم
 يلا ةذتارم ب ى اردم ناشلا :مئالتن لاوس !اذهر ميبشلا
 جاف انما ةرابهر لذالك كأدكانح خيل المنولد عيب دونم ندناملابو ونلاو دان تسلا يبس يلع بسلا بدلا ”عان

 املا 0 يالا بسب

 كس يتلا جي + ,: ثبرحلاو أ نارملا رولا عم خيجتللا ناجل ؟ ايامه ىببا تسلا نه واهات ديقلاد
 اي ثيح يدلل ارفجما) اقورؤللاا



 ةدييماو ا يس يرو عبس د يان لون. < نارتلاون 'امهيبس كلنا ناردرولا

 ن٠ كررحلا ا ةالسلايإ اوألّمانم نمر اف ناك يال مهقنؤيح
 ءيؤْتلاوه هيبتلا دبل !ايفعاموتم عيبشلانامافاو دين خأو

 ميج اللد نا وبس ناعما انايندجم عسي رصمرعيذلا عببسنلاال

ا انمار ماجمتد يرن داك يعم ,بزعختمل او اعفل زود يلع 0
 5 ر.غادوس

 يل:يجلا خلاب يللا اب باب عيببتلا عا دال اكلذك ناك ئيبحو انا“

 لفشلاو الممل اجاب يل بابنمدرلا ياي اني نم ةيللا اهم مرنتسلا
 :ناكلغلاو سر دايلم ةسوتم نيل اع عرفتااوا ةيئيااو قيلباب
 ىرخاةرم يأ ابا بجاد طضيقلا اعججاافتنا يلازم يلدلا كمال

 للوالابازجلابامامع بييجا يل ”كحلا نم نايل !باوجلان ايلا امي امل مانو

 عييت ارهب رملاب نايا لح نع هنأ تيلي دج لوا اانا ذكريلر

 0 ايضا
 يدك ا ائارلطب

 لمع ةازوجوشوزالا يتداعأ مايا يس
 رف قراخلا «نوزيل اح ةلججل ان ول هدو مل 6
 لايم ام ايش اند ام وميل مسايا! رزح تح هوت يضدلا



 يبن يثِْي ينل ورة اوانكد لالا و ماوش سدر ندا درشب يد
 ن0 هىلباج كلذ كيد اًمح هادو لنادزع ابد اذ ليرجج مل
 :درزب ينأو اذاؤ كلذ لثلل اوني يعدل: هرمك : بلع لاملاذان عجرسو ميسفل
 لطول كا نكي سد ناذلئس لات ليربح ل يدنا لج
 عزف نر انام دملينو د لرسم ميلنحا ارماادنبم كنل ثوب اهلا
 لاق ناوابع ني ان يكدرام ةرعفل هنسهالا لصالاو يرحم اندم
 .نهئااعو ىرصلاو نام انين اكن ادع نااولاتوأ يدداايرقنا
 م لير اوثيدل ابد ويل ايلا اولعب .اهيع دااع يد ا
 كرا نعل دىبلاتلا انف ميلا ةعاجاوشمبد تاتكإسا عاف
 اماما يلف يكرع بنج لدا لمنع باجا ثائاسلما
 سر ادياروقن ءةيفد نع كن يبو رداد ارم بيعمل نيا
 مرام قوس لب لير يهد ب تينت تي دح نأماذ رمان امام
 رجالا يلع :تاياصولااوليس مدرلان كو هرذ :اماسرعد
 اميرع جلبوو اموبدش تعي تاره اج داقيتدل بلف ادن عليساب
 دم يدا م نم لك يبلع دب ا يامح هدد ال وي ار زحرح يكب رجع : يالا صا دراومدبع م نيب كسل هاو امري ب ال بذد
 ةتنرلا 1: لونو مدح الب دال ادم علل هلع اهو ايل نلؤتتسالو لان "ياخ اوكا نايلع رج لون ةلملم املوتبام يلع
 جورنا ذي زنو يلا يد نع لترل سيبو بوذا اهون اخلي نم نو ايهم ؟ اتنابا ماناكميقراط سم ايات ناني مآ
 نب انيكيورت نع ناوم توون اوملتحاو يررمانمجورلا لع

 و ايجاءرصول اقلخ حاج لانا كب اوت سا عسي اداسلولا توتر جد ٌنلا نوه نككم هلام ع وليوبج اىابع ٠
 نعل اتو ءامطلان ولك بسس انو كداب اوبل سديولحاو
 ليبللا نأ انيدلو ىرخا اريبع جددت انس مظعااقلخ هانا ع

 اهيا ١



 ةرروسد يع ناخذ رمل مهل رحاو قلب ايد ندد ضلاكاو بلا نارملا

 نيل :ءابّصل اموب موقب نيم دالا روض واك موو روسو كاملا

 تا ابوذاونيهبسل اجلا دنع مويلا هداه الخلا برئاومريترملا
 بد نا ةىلو ديحولل العنا( وهشبب نوه < ىععل أ ءوبملاهت رينالا
 جورل اليذو روث نحت امد ال هاووتحا/ر ون نم ارتس لبان انجب و
 بآرملاجوولارهلرّدو بوله!" اببخ نا حدر هاهم نان ارتل اوس

 يكد ورلا تيحام هن مم كنتو لاونالا عتارعدو ناسا ايت بائذل انلخلا
 فعيالكوت ا اليوأت# اي رار اميإّص عش! عانع ىيلو:رلاغا
 رهوزملا نس يب اتكدنع لاكميلا هير وتو نس الهال وتوهو لبدزع
 اءاءاب تيبجاذ ةدحاو مادخلت سن المو ددأو يّيشضنلاو جورلا لح
 «رجعر نيل كتل اند اجتمعا اركأ بلع يزلاو عيعدلاهعج اي نارتم
 وسلابةر امه ١ ايم تافصاسلذ ةزحاز ىنتلامنانز الا ّجباَرِسْفن 5
 ىقمل ناهس ج باس ةثاللل اة يرو تنيبطلا امهم ةماولل انهم
 | ذافوتلابةراملاىفنل مهم ايلا تل امرا احس اتم ةاذأت ةدحاو
 رينو ملع مجود حيل ل ممل اكل : ىلع اسقن تمالذ تمر انئلعت
 تنصو تكون اذواق بلجن وسل اي ةراعاوفنلان الَبْمَو ينطم

 (ن ١يبشنيرياامو نسوي يوم ايدل امالارك فاي زحل اهب انك
 ريض الذ ةءايسلا يوم هزيل اهن ملون ماولل اوك دول اب نادال ننلا
 ةشييطملاىقنلا|هزإ رولا رورو ملوذب ةنيطملاوكدو ةماوللايننلاب
 جارك[ ىسناا ميك |(:يس نجح وقنالاوف وت مس اي امن موت 2:يونبلا لانو
 («(جا نوم جبري اوس ئجح ملوفو ماجا اضقن اوان انخوسعانضبفيت
 ياو امم انم نتي ليلا سضنالاي عجب ربا مالم يتنت نلاو
 كنان ]كلو ييلاَو لمتد !( نيل يل اىننل انج عونداوتم ونت
 مخ يلا ره و مانانامقرافن يبل ابد ابجلاىونن صرخ نان



 رمل يلابحو درا( ازيرو ارح ]مريد دجال! اصدوبالنابلبع ى متو لابسبف
 ن انالللاننر مومتشد قابنامإ | يسوم الادسملال اولا يلع تي
 حرورلا جرحت لاقم نعذ جويل !يقأبتد سفنلا جرن مونلا دثمق جدد دل
 حورلا داع مونلا يم هم همتاااذاذ ايررلاكإ 5 كابو بسجل :فايسوجد
 جاترا تناك |اهداماولا عيجرلات دارا اداق بحايل راغتخ اللائي تايمالأو ابدا ) جاتما ناد افيو ةظح ند عرس إب هدسجهلا
 ةرم اضن املا امدد محايل ير يحايخأ ماورا لن اؤهينم نا ربالا
 اعاقع داك مرابطالا كرت مربي ( نك جد رلا يدم ملت يبا نازيفد  حاوبانم :نشيلخلو جاور هيلا 0 بدياوملا] باق 4 يهسااتءايخ
 0 لكب ' ملي بازج | ملكاع سا يملا مينعزم نيكل اهم جدئابع هلام دوميلان اويسافتلا ايروبملاو كيرا موتا
 انكر الام صدا ا اطباذ يا/ورج هروح ان لحد مرار بتمان
 بعذحو لضنلامو لمامتد رضابابيعد ل تاموإمب نيكل كمر يو عدسات لكمطت ام لكيورام يواضيببل اينداقل ال انت ارسلك رءوس اذ اليدلار عدل اد دون القد 5 فيان نأ
 ضو لركز بانه الوعتلا
 يوم دلتا كرت اناا

 حا ناعيا يلع ل ءاقعس ارب ادارتلا يجب باتل
 يلام تاع مقاوم اذان ردلا نها
 ظقللا ا( نالت اب جوملا د ايس يحأ اب اجرك هل لمع لو ءلرثر هافملاد

 ناشر



 جوملا نياممل اون حومل ار قح أبا اب اميلا ةوعدلا:تارضاراؤعلا» ناننز
 ءانيم]نذو لامن نع ضفانتلاو تالاشا اهنن داّرملاو نايعالا
 لاقل جوع درع اهزمتانارث بايع انو د اقرلخ لمعمل
 ماء مب قدا ناار ياظ”ادتدما انهتسماهنف تراخربل
 دهني ةباد ناكل ايلعواذ اكل اينو دوب ليلا اب لافصو نوم
 تنويع الري يب انت هدد ايلا وذو اموياوكل اكس انوامل اةريدم وادجصحب
  لزمايإع مودخد بلع بولي . نيك هدابع ماهو تلخيإع ميله
 ١ و يلق ميد ايامكزيع هديع كم لزلاامو مال الارهو ميلُع» 56

 5 نعد اهم صحت "رخو ماجي بسس يزل اباتكلا
 اك ممم اياعوع ان اريامواعو سوما اع لع هن نارتلا اون ازال
 ميل ”ئنسوملا هالو هيل نع . تين طقب 0 ارق ني دارمل اوم
 كايت يامن دوني لزب دانآ ند زئابانه هايبلا :11املياسلا
 أ انما ةسفوإم يطا ناز اياد دوعلا ايضستب كرا جلامتلوق نأ اف دبع يلع نانردلا الو يعزل

 عدل قاس ينرو لاب ا نافلزنب يابت 5 2 زيا بسم

 هانسؤ تر رج: 000022 كرابت ةينم

 لالكاد زطابلاو وحان قرف لنا ءاح ننزل زن هالا مت
 ريدلتل ايززئلاناهعاو ولت انوا: ٠ ارمم لز' اكل بو مارخاد



 مسكلا لاق اوت دزاخانام انيذلاو زج نكل يزناقيرتنل ارئكتل
 قاشتوطب لزنا نركنا ذب أ نانا ادن تل ابلزن يزلا دب رجلا انكبا

 - دالماتاث لوزللا تارس نما فب ملك يلع ىلا ,ث افهتسا# رانا
 دحاإهظفل د ارملاو عبارل ١ بولاوما ذه ناعبس طخا يلع الكلاب! اجد
 ياهبينذلا يدب ما يرداضميل انان ومث بالا: ارا ايدوصخاا اذ

 حسبو جملا ريال ناس ظل نانا« ارهيزل اعببننل اهمعر وتس ا
 كوم رتل اوه نمسا ز هيلع مبسنلا لول رو ساناه<لانادااهببس

 ار رشخل ريكملاعقرم تاورمحأ ناهييارنن انهيلعو مونناموتل اصويزعن'

 ري يلو رولا يعم .اممم لحب أ بؤانل ا ب مل اوعي! عبي وه
 اجبت ليل ,لعوزجرلا ذا ءلعابر .راجويمل الل دي دكت اب يس ار رمجم .ش

 قاض امامنا ؟نيفعلات م دذرخ اين ارب مملاركزبلو

 قدنبج لقد م 0 اير ويعم رسال اررصم وكيف ءيلعدرجاو

 '(هاّر رامعو يمن يسب 0 ب وببسب 10 ا

 نيل

 3 0 ايلالسدو تانا 0 يي وح
 طنب امللا تدع امن أه ميظعتلار اج ا ىورم حسب ملاعل او تافصلاو

 ةفرعملارب رهاوجولازممور 391 قم ةربحلات اوي طانفا ش

 تيبسدو يرتاكبىنالا هوقو ”جيمدرد دان اني شلال

 انسب يد ةياندل ا تحمر ا دبحقتل از اك: هرب عيشبإ فراعلاو

 تننلب ماىلاممالو لاعيلا نكبب مف تايرسرل ارطانةزو امو تاء اركلا

 لعسرننل ارحب اصْعَقفتو ربردل اردعل اكردالالطاالد موس ىلا

 نايتل زواق غر ارحل امدرفن و ةظنحل 5 هدو ننال

 س2



 ال اىيدنا اياشبإلو ىودقلا حوبسلات ن |لئاجس توم ابد ابل ارمؤر
 ع ياقعد تزن ملاك افصو ليال ا عيبشتلا و كناذل

 ءدوب تم واذ لان نوبدد ممبت + موتنمنطبحاو كارد نك لافتلمالا
 ا تيلعاذاو يتلا كشعا اذاكاؤو تنااا لا لوكا
 زا يرسل هتفانمأ ينجب فاننا | ونسب ءاميانن اتوا
 اا يدو رباك بتاهإع لاولاريسألا انيك بلا
 تذليل انعاعوطتنم ناكلار 00 ارىكسللا هيزعمللل ناكذا
 ليتب دذو ةفانماريؤب اذكد ماد اجستمل اق تبجاذا برسل اناتل
 نم ةيزيجار وكش يزاتلاييهئوهيزلا ميببتتلا ياء اذد ناجل مب يأ
 ةيبلحل ا ءامادم اربؤنناوااهنغل ةذ ازعل سعابربحو مطلقا ةلوقلملا مالعالا
 لهلاو نعيبصختلاو اوافيرهتل ا ةدانح ارب صرحا !نالاموم عال ةفائمالل
 بنسالد ةفانضمال ا فيولا وم !امي نزعل اد يلدا ًايزتدوطبم
 لافي عيمتلل مع ناجس لرب وحل الاف نزال اويسبفاإ لو ةناضالل
 ل - و ناو

 .ءابتلا وللا 12 لصاوم
 4 هو

 1 ازد القل ا مف قولا هب

 اكييد كلذ نذ ن!بمالا يلع اهوتلم |( امملايفاع انعالا
 01 اا قمر رمجم وهو عيبا لع نارا«
 0 دمار عاذلا ميلا ههتوم عادوم ائاد]ود مميسلو

 ,:هاينو.يرتتخل د :نالو لل ذل فَ بوب نعمل زهيد اهاع لمج

 نفل هيلع م ناعبس نين ابا تلذن رمان الا دوطل اوذلا ١
 كائلاز جس ني ومللب لإ ا ءلدوببّن أ اجس نايس رماد الون اماو
 ركتابارا وكن اي ائلاو ىدرسد نيلي :. نااممحا نامهو هيبونت يق



 كس ررنم يأ همن, روس حمو ار رصم سان هاذا بانا
 متل عب ع اكيسدؤو دو ماكيصسا ١ 'مدخو راودأبرهلاتمزتلا هرامزفا

 سيو فوم الور ن اه قزلوبل ناك نسا عبس(
 ترك واهل انا نم تب ان يلارد اصملادارماتمم ام انسومز يب

 قاس اك هرمي ركذامع ل و
 ريم نك رابع حبب يذلا عب ضعلاو .! زك

 ةبوتلانايدرلاو .ةياميل هلام ازيلبل ايهم نان
 طمع منا .راىل الرَظ نع هؤئاخؤب نم وتس 0 ا

 رخام نع نام دب ن/ييقلل او :لاصا هيزاتلا دعي ةرانئفا ون نم
 عموله لد اناو لاوتسالا هراوعمب. دباب اليل

 يارب 4 مم وصوم ف
 سيال 0م

 1 02 ابابا
 لجن رصملان علو علا عينت 1 الفنا يطعم نغنلا

 ءهلدابانلقاذاو لمفل امارس عاين م دامو ل جد
 ثنا مولع ٠ اذ <. طمس لات دهسا

 نأ
 اى
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 هاتتووبملايل ةىبلا كويل الهنا ”,ةءاباكربمملا هاه ةرم يا ان

 هج انام اصدق : اجي داع
 000 بحت ال اي قي حبوا هين 4

 ١ ناي اا 4 0

 000001 تاز يجاورديوتو ةناطالا مزال األ

 او مقاما اذن امال راها منيب ليك لاوش اداريا بوبا
 ظ ملاذا تفاشاداوج لج نا مالكم لع ذاب يبا كاشي ن نويل
 ييحاعدحأر هيدايبرا عام دم ثم دايبانا ماعل ارك قيرطعيأ- اا

 ل ميا ام هب اريالشم اكتسب لذ
 و اد ,ةرتك شب رجس اويبصبو ةييلاقل اهاع جونجو هنن اظمالب
 ايدل 03 اقالاعل اوزل ةيلايلا ب ءداسدال اب يدخن

 3 اوفي ترخش ايام طي ا تون مااا
 ردوا نوال دصاشازإك خلا اعبر

 : لاول هدم ريدم هوك اظل ةنزعس ينباع
 ماما اًييحنم نفت ولدك منال ا ةزك هاحعم
 5 77 طيف كسا دودول

 هر اي ةذيصي اهلا ماس[ هلا يوضإيتت

 ل افا بخل مص مهب. ب دسشا ديمسا يا
 اون انتساوزاكجيجتل اذ اق ٌثبح ناهرب

 اصلا ايا نام اويل ثا, يداو اذ نما ذهد منام اجب
 عاينب ١ نر ا يا لوقب ىضاذعلو توم توازي دن

 ذا انيصملا الع س١ ىساناول باع !). روس ردصملا ضوم

 هه



 مكادنع تافشلاازلإ د تنملامنا مانام | يآ ىضوم مسالا رح حضر

 هذيل 10 اباد 1 عرملا مردود لشل اند لاك ليثو ئيييمبلا
 0-52 ووكالل اييللغت اهم ندداب عنز دياز مالاف لك .زل ي !ىنمزاماو تاوبس ١2 ام مدا عيسيلافل لوجزيدكل روس يي يداملا
 .”ءاطلناد اكلم انعم يم ديد عبس لات هلو رثخا 5 1
 بي 3 18 د كيلا تا

 0 ا 2 '
 ةلهلعلو بان حا ةطفلو يفعل هر اوما

 ايسلااّقباو عراطلا ,اديلاو دان .أدسلا ل

 لل داس اليو عبسلام اقل انا 2 :
 00 انا 7

 و ليبمقتلالمداو لمبانل مسا لل
 خيبستنلا ١ لشلا كا ةناردؤأ/و د لاقي لفكر رويحل يم ائاو لوسهالا نب مج يبكي داح
 ها اما

 لادإلم او ةعياملا يضلاولوعنملا [ءار ل اقلام سااناج اربي لييدأم 39
 ثلا اندم ور ون امركك ا راقت بارو ليضتتلالمناو و
 هيبتلأ 22006



 زعل ابامبتس ان اقتنا انرسمملابا وداي س ارئاتسا ةلك حيبشلا
 ليفت مههاشب اس هيكل !ب دايما: نايك ن حن وهو اياه يجرح لكلا
 ىو عجبت ايت وه لوق جيجشلا انه ةلكل ادارملانايلع ليبو نينا
 طاحت اركذ ىلتبو هابط رلال ا لوطن ركروبمم جيم الا زلار
 : وقم متم يس اذهو لات هن من نيل وسام ليو سا

 ميطعنلا نايات يقفل بسايباتساانع ع
 0 قاس دوا يعي هلوتل جا

03 

 5 3 كان : 3 5 0 34 دل ميمااةناعب اجبادزخلاد 6 11 ماو دبي نيسويدهلانلواوسيلاذ ذا مزابم نعم

 00 ل لا ف

 : 7 قانا ءارملا ن١ باوولادازم نيكذ ةقلع اهم: ناهسرعاكانوتل
 مل انسوشر خالل اع باوجلا اهأو هن لما ذا انكنم ناس وعنا



 حافلا دا وولم يايا الوقومارل !1 لوني يلار انا اموه ناضمريعتيبلا 9:

 رهنبلا لاب اف كادارلاقدقو :يلعالام روما يف اداثا و
 هفالخ باتا اعوول الميزل ليَبسلاوهو يدلل اينمفلاوازمئ سة اومر
 .بتيزملاو اذا ناد ايلع لاجلا معالارمنل اء اعسةفانما نم لل انوناق
 انعم يطا أنا ياز)! زون ةقلع اناجس لوف +: 1
 مسار ابتعإب ند قلع نع تلم ناجل انرم اكل ناكر نب يفقد
 تمهل ممولوز اوس ناثلعرقت ةبب ازامنع بتل ارابتعإر هربا
 تيليلفن تيبلاوب :ييلتوسب نايل برا اناا سؤل طاب

 ل ةيييع هس دارم زيتي كال للا يدمي
 هن اجسيا ار وكول اتيبلا عرمان الون ئاززج دل

 يلاعتمما ١ || هيلا نص ن اهيسيىارلسأل يف اهني

 ١ تأت هتان امال : يافا 065

 معانا دان نرملا ف ءجكو ةذالم "ذأ نلعإ . 2

 اناهكاجلا اهيا يركحزلا بخذو مترف نمسا
 هتالملا يطب هتالطا سر ماظن ازطتكلا بلا ةفاطالال ام يح

 يرعزلا



 نات الثا ااانمس دااتلطم جبشل أولد مع :انيورقشالا

 ايهم ام ةؤلار ةفاننلا اهل اًحريع كلذ نابياغ ردوا هيلع

 ا مناشا انابليإ 2 ةدلعل تتلا ذا نام أ

 "ليسو . :نا يطاحب ابنعلب: زاك( وكنل كامل اوت

 وهب دازل 1 ا مازن يذلا كل حران نم
 ضايطنمر امام نول ناز :قااعلا ماين 13 بيوتا
 7-5 امو يبأ اهليبالا كرو نم اتشامد تلا ومجلات لون

 ان اراكوزس اروطد اين ف يرالع : 0 ملوش وتعو م 0

 هداماذسامهي نوجا 0.3 ف ظ ظ 5

 2 كان

 ملا * املك ذ ليف يداي وس

 5 0 0 نب جدي ياا
 دلت نااعبس مخ نا درمالف مزود اهل ! ءليل دلع ى ار اقم



 اًناقدارب نا نكبر يبرم ارسوزلا ميبتلايبوكرمساوم ناعسامار
 خفتل اناكرادؤطتسا ارث ١ مدفن ام نال ءدقت ام ميد ايبا ءانمم ناجب
 :هاف قوام زر دقن ليل: ماحصل هانمم نايبانعو هظفل ناب
 ممن نلمح مست !ييست ويد لوسيل اس مند هين التر هينا دمي أ
 انجب "بلك ندد ميزعلا لاق مسأ داع يم نم

 تس تنال امل اق هنينبا ماب اه يام .
 ' ا مب نبا يدر اثاوجا لا مامي قرر مسمن

 ةيبل نام وب امت للا لها هومر اي موقت ال اهو

 و لاا ل نلا خا عازنناو لاا لاه صال( و منا
 رش ءاركو للسمال يا ةنولارس داو «درو يني د انس

 كلما يادي تانج لسن 'تافيعلا] امو تاميوتتلا ٠
 ٍتاقيريإتو رئلاودصلاو ليرل اهلج ا 4 ا م

 ةبلد روحو تانص اشي او ادن لوازم يع ند
 هتنايمبد جموجدلا تادصلاي ارث و غزوا اخ
 تاو الع جالجلا تاهو 11 3 1

 ميج مالا نيتي انا جالطسقاا غو جاتقألاا
 اوانازتلا ان ما يلع 0 5 0

اءلساو ذلة دار ائاوانب ج١ ادار بها نمل
 ّ حذو ا

 :(ركدد كر هدرواج و 3

 زال ان ١ 0 نارا يدان نك
 يحك نكالاط دا رين مركلا هل داميالر علا

 الرع ٌّ م ”! اطعأ يكاد اموزبز هلا يوب ألا

 تمن



 دز أ ا ا 0 هد اخس ماش
 0 الا ردت اون يا

 5 . رمل دانر كل 1 ااا عك 1
 ا

 3 نال 5
 وش :نهدرمطملا ةسروملامسشن لان 5

0 . : : 1" 

 اوشا يبلف عاطلخاو بوشلا زم ةيياك عي ياوكلاو
 ىكاغند كو 9 5 :دالاورازتاايياوسلا سوماقلا

 رز اللا لال ماسلا دواغلالا ةوس راهن اف: يتلا
 ظ للزب ضاخلا راش ين ينيئابلرلااهين نولي ةبهاسمل نلت يمافلالافو

 اهو تحركت راه ايار ةيجرزل امدح وكمل ارا ها ظ

"١ 



 يلخاو نايند وال يذو لهل يفوانر ربا[ بيقدانيريدقملع سيال اقوءانم يذلا ١ذ جا وادحلا [سديلا ذ فنيلو دخلا نير ّينيلاربلا لو يدق خم ياانطدح ناومج لاو رمل ااوتاذأ ليوا ناكر شا لوف منمر.نلعو ان.ىددلبحياانير دجفلافن د ماونك ر يراه لافووداولا ين د4 ع هدداو ع قلم يلام :ئحاصلان ات ] شما اك اهم لولا اكتم ىبعب ةجدذ]تب مودلولاا نيم ن ولك يضاقلا _ ل اقازمذ جانسول جات سس ن ولي انادلولاو برعلا حاند او جاتتلا ناكدتر
 انس يل الب ىيافن ياادلقامد بحار

 نا تلم واجي لاطج لافت يا ولدوا بحاسي نا تنلفقو
 ياتو سانيتس انلدلولاو ةماحن ذك ”ئحامصلا ايدو ذأ !ةمحاس

 نب خف دالدعبلاوج ع امانا . ةسحا بز ر عملي ازرل اولا عز ا 0 / ع

 يلوا يزعل انو د بهجت يسب اناريسفنالا انها إع نا درب اكؤ لأ هربع يرس يذل !.نابسنم جوملا ودي ويهشسا انياب
 منار ورع و انعب اذن !ويرت# ىاعت ىداملعأ :وارسالا 1 يأ 3 ايمينمَبَل ناجحبيا هير كريبش ألبا لارجد و 8 , .

 ض جاوا خارجا ليل مس اضاع هناا
 ملايلا مهييصلأب يأ جبت !باوتيازس : ة.ةرويذوألا حيبشلاب ايوسلا ءزو "اا .ةيكشاو ءلوق اذن ذذتاذعنا عدامتتس اووراغا سلام ةنردفرارمالل ذ ماهم نا: نانكيو اال

3 
 ا



 50 7 اهسبم دمي اجب يا نبم نال ن اعجس ظنلومذ هيلا ع
 هرعمو

 سذ سايايلاز .ن تاون ددن نيتي بع امم ةائجنبرندر ذو أذ

 وئاواوسنايا مالك اًينحإ لوبجا مك هيلع ينزيفس هال ويلا

 7-5 ندا يل 'دهحلانيرراصلا لاكتل ايبأ مال اح اي مس ادمال لمن

 زر ن اجمس مسداملا لكن اجا. موتا: ايت كالا ]

بينطلا ىلا اردو يف اذن هلوترسنوت:“ "انزرالا ئب او هزرعو
 ١ لوناارا

املا!ةوعل زو ننال مل اانا داو هونابعو الان
 ركسارمسا#

 ' دحفأ نجلالصا لوترهلرتو نارثلا ميار سرها ومس اناجبسو
هذ اهفس تن ادور نا ملسمل ير او ءدمر اف ضوؤلا

 . م 

نتل انما اتا اوئرثكا ا رسولا هلك
 : اموت ا

 ْ بنا او لك بم ساهاصسما دوس يا

 بها انافس اه داير احتكي .لاقمنا ءدلمع جرب ل هناكئوارلازم

 .ملحامرووج اورا .اهاعد كديع اب ابلادواول ايل همن او ايبسو هدد

 4 : لوس امال اهوهجل اد ان خئمو ىافن ميناانن ا

 لوتكاي ارضنا بدامتلا اجا زنا ايتارقيع ما

 | مسديإ>» أ ملا اون ياا او مساناعسكرت يا عيبشنأ

 يلا ماكنا ايفرصلو ماللاو ىلا نم موسما ”نلطملا ماظل لعل ويبسملا
 م 2 5 تيليلزبوجلاب ام كببدالا مالك نم ممل
 دوا قدك ثا امال اباذر. اما تتوب ديبؤفنلا

 طساوويشلا يو :يلطب 4 ظ دوو :/ند اهضاوتاباهدسمب تذوب
 - تلا بوبا يصول !' :  (نم مههؤني !بورفلا ش

 :و قب 0 ءءاصا نكرم ل اميل ا

 13 تيقحارهازم دعا 1 ا ابورفلا

 الرد ع نزال ال نوبل ناولسل ارم ازيذو هيمشلا
 بيورقل اليوو عضل | النص همي يلا عول طلبك ىلاهت هدد ادمح
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 ندي د بل بوما ورسإفلا الممول ابع' بال اةورمملا "الس جد
 راب داماك ضلاّي احم سايت بلاط ىإنب ااه و باظحلاىرمعداف دوج اراب داو مسن ذوي! ليللا لصيد اثعلاو برغلا'ةالص
 رجلا: ناتمكرلا ىجلانابد اوبرئلادبب ناتدكرلادوبعا ١
 ىلاخت املا ماعودرم ديو سابع امارس يادر يد
 ا: صا ريد يود | عبس نه لس موزع مهد السرد الوصل اق لات نم .دد | لعرم ةريرص يبإ نع يور رجلا ةنسس كاذب يعيبامهج اموايسدلاّن د يحرج اسكر داق يك يم بد ايسوتملا ناانمم
 انتو تشن لزتد نيل وانا ىارجكو زل و الث هادند نرد
 ىلعوشو رجلا لو كلل امل مل لاب رشا( هرجو يد١ل113 ةياملا مان داق
 اضبا عر رو رعلا بز لطم ل ا«اداو هب د ذ تر شغب دذ يسلك
 مالوم اول اقف كس بلع ميد ايلاص ندا دومراون ا نيوجانملاارقف نا
 كاسيباو ىف اسال وموت سادففن اد انرصاما#و رهام وانيلصا# ارلصاولاِ ككذامر الفن ميلا مهشلاو باهر ولاروي دلاله اسعذا

 رشو اذ اخ هدروئاملاو | يا ارثع نورس أ رثع هديك

 .٠ :وتاود لردع جو تزاؤاالا دا امداد .«بن ذيل زد للجنسين
 يخيزملا جرحا (ييبامل رانك 60 لابلا ب ذناو كرفشتسا تما ملا( نا وحس طوهيد مهلا لن جس مرقي البت لاتف 2 ليد مع مدد ا يمرر يرد ' : 0

 لكريد دا نوجد ل باج انسالا ميقيجام ل

 .هأنعم ايهم هدد ايس ابع تال او عه0نبسح دحر اثر

 اراب نةسسسن و مذ نم هب نركردترم ابومكرجخل
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 سارفلا_ م موقت نيح نمل يلل ايس ارةوهام وك ماشم نم مل ئيح

 سايت نكي اع تلاشت لاق ديبجنب مدام لم ةالسملا عشت ناملا

 تلاثنلبللا ءاين تنفي و ميلاع هدد ايفاسم يدا وش ناك سم اب اممم

 لدم ارت ءادادبلطو كاف كبت دمينلاسان ينهي

 35 5 دفاعا يثزراو يدعو ينمراو را
 لشد د الاود دواهوا ءىرطأد ب املاء املا قي نم ة وعني

 كررام يع ددب كديكو ل ليك :نسلاملا تق اذا

 1 ”قتيد» تالا مولان اتلاقانم يات ساير كاع

 لان كس الر ابنو كدجعو مهلا كاهسملاق:السدل اغلا اذا

 رحا :: فثونو دوا د اوباو يدمرتلا ءبرخا كرب ملااو لدج

 3و 5 اروطإملا زنى هب نايس لاو ىبتاةيادر

 ظ ريراغاقا ذو تذرلا لذ( نارثل 5 اومن دافنلكلال ازين وقأ
 مسايا ضوبرجدا ام مْسْو ؛نلطملاررث املا | نارتلا!:ارثفالاو

 < امشيادشمو ,وئنا# مالكل الشئ اعز يس نيحرلكميطع
 امدهتد الوتر نأ ممم. ند اياد ةربرس أنك © مس
 نيف هيلا »د عز ومدأب تلاعدبم لاه نمل اه ماشر
 ملوأ نازم نمزج 8 عقب منس يعم ندد نوكيا و هبانجا حب قدم ايكيا ليو تم ذي ويل الجال اطل ا ١ اواصخال ا: نم بياع ةهيسر: لس عضد ءاناو ميحد
 5 مت ثحر مفر :ءازجاو . لم يا :هقبو رحأد 0

 0ع عم موي 9'ملوق ١ نمل رمال بطلا وش

 ذاهنذرصلا ربت لثمد كاملا بو زلاوتشزغ د زو يارجال
 يأتيلا مانو اوس الطم ةرد اا :درعومس اناهسوا كلذ

 نثس



 ناوين د ارملانبيللخب بوب نو دم“ !تارملا بيرس ةعباتخ
 هليل ارهاظلاو ه خل نيطحتا ,ناميلا نياادب مييوارل ع+
 ءس..2 >.ةليلوأ مجال ,نمملاو .اتيلطش نزلا » رمل يراسل ضان
 5 *نماهزننأ اى وحس موال ذو هز اهلا عا ووند ترم

 اند امم فعلا يانج ١ نياك تار ال صاتلطلم
 تيِللاب بيبجاو دافمننسا, ا اهرئ5باممجاص لبن اذ م تيبؤلا ناب اخي از دياعدر ,راد لداهتل !مشاخل اهو ممن ميج مودحلا يضرب 5 يأ
 كل ةانرطتخ يه الرا تال الع
 يسمع: نازحل "كاتم اياضياةلطمل ارو ابرج ةرئكلا
 فاتته نانو لان كاي مننا اعود تي يو 7
 د ريع رع يحال يمن باعت ا نعل نع ويشا
 3 روالانمو رام السل ام ناتو يال داق ١ لقت ذب

 كاس ناش امازب نبا _يساتلاوباطناحلا رك خقولإبا ٠٠
 زئلازم بيطرخا كوسم اقل ؛.اكوهو ندر ةبستف' .ةيوبط

 ريحا دز .باتكو نابةردكد سافملاد دلاونشنو 3 ْ
 بو درهزب !صرخاو : د21ديأ

 دغلا| هيدكع هيحا ناوس ايدي يا #4 ' 5 ناو ب هنا قدام نوصل , 3 اح

 رائلازم يداويسع# دواااهل اق نلا+ لوم 4 5 0-00 1 كتارحئيويلفا نيد ا ناتلاذم ب أل 5 ااا

 اتم سا جيم( ردد | يجسد الي كان اق هزم ءيبانع .بيعويو رمح نمو 20“ ف هيك دامرك والتزام ياذب

 "أم 8



 هور هياماراف لافدا سال يبس سرد ةيام اهل حنت كيتا ةئامو

 ةيرابام نجا ىك ناكوكعل ايةرامو لما يي اهللح امو سا ليسا
 مىيلارا ذياب ملثعل | جامو: ادئلابةإم هددارجأ رهو ليد ايبتادككو نم

 متينه ءامردل اناتيف«دان ىلاقام لسلام بيف اميثكأب دحا
 3في ف ا 5. 3 كد ل سبشل ا فاح! أ:

 201110 املا ءادساسدإ 90-5 ادماوباوزلا+ #7 3

 تسلاقملا» ب يمنا 555 هتيرع أ لم ثيبردلا عدد

 00 ناو ةليلج يل جبان سالموشلاامييوتليإلا
 بلا. يب :ليملامظلاب ىلا نم >,+: دامه طفلا ياابن

 عراسي يأ راب مسيو مسجوبو لغع مرككرسجاب
 921 «ةمرادل اول, مقمالاه ا نتمالا+:
 0 دار هيي اتلاب دعا ةنييبحن ىامائع

 /ماجد ادم: رمال ندب هديقلوا لا » دين
 يف جييبهل اني رف ويس واه اهزمسيتر

 ني لروطم اعرر ان انب هسؤن امن ب طقوم
 ءانلإ يرق ا لاا 0

 . 0 0 ممل مما ا وو

 ء ليا هل ودا
 ؛ مع

 ا ع بف نا

 للأب وت .-ىل لاب كيا ةيليسبا ب قافاملا
 رلإ 1 من يار و نانلأوهماوأل هنأ

 كلعرزي لنا 59 الإ نأ باشلالامامماسلجلا
 ياعم اةزهأل انرذ 0



 تاق. ةارحلا ها كايرفعب 3 !يرزغ رجا فس نايعابأ +
 ب , ادة لسع تلادجتسا از تيذلبم يأ همس ب ند امينا ماا

 مركبا اء ماا ير | هدا اكرر او يسيل ايرخما
 * نامإلا بش ارد ا أ بلقب هلام .ازهنأكو
 ليهو جرار هولا ادب دو بم ايمسا !مجيخادر اولا, تشبع
 دل وؤيهلفلا يجب ندم يل دات طيجياه ككل ة داع ظ نيااسع بي جيلا جا ةدجلا ل اييرماو نامل ترج

 نانيلللاناتاص /
 0 1 ب ةرياشلاو
 فز لب نر روان تلعاج يل معارض هنا ايدرتمبل هع

 ,نماعت با تر جديا هنا 1 عر اس بدم 1غ:
 ظ نونبر اد ديس الا ود يأ لب دح هنأ ءدن 3-2 ناو كيدح ناركذ نمل لفسلاب اًيدح ام ا ديول "نع

 لهزح بالج بيع ارتجا ميداس ب
 ازعنع طظفاحلا أنار ةرموصز يبيضت

 اركي يذااازه يا اوس اس

1 

 ادجد وع ةصربلا هلع ناعم : نو رك ا

94 



 ناقؤتمال ١ عوبط يف اهبضلا لضؤتح ننر لعيول وير قل رو

 ,مركابل هبا نع ناجل امو !للاقتتلا دعا حزنا عوباؤت وقيد

جيون 5كارئالاب 255 مد اليد اياق رانا سم مياهنا ةدملا
 لاتينا نمرتا 

 ْيدوبدل |سالِخاَو نيفوتلا 7 دابلد جالبملا ال انهث ٠ ءامح ا مدعشأو

 ؟ انكر اهديب ةحّولنملا ايل !انلار ئوشملا عيه |خيلملاب جلس يزف ا ظ
 عت راويجئيشا بازل ويقول نا عل اغا( باع ا ليما تكا يت تع

 دحاولكب انما بتول ايا قالا ذم جدرفم نمل انيببساهلاقالم

 مدا ملزولميقكلا ةربسملس ءربنت عيبا جان اطنلا: ناو زم مين
 اي بينرم ايلافنو مناهج اانا «يبتل لضف يلدز انالاو تب ءامع الع

 يفملا اما كور طل اهفاردجب ميش ماه مارق ان موتن راما. نك

 ا ملوق ئمابلا 8!نلئحاوشو
 تايمز 2 1

 ظ ل نب ا م مورس 0
 0 يوم 8 انه 5 هان سدوم نست ايا بحاسصلا اب الو

 عوز اإىل 1 !ببلارانارقر اننا وعمان راسو

ع و قحلا م ياولاباوسرلا ماجرذ انت لون زال
 0-1 ' اهنا ةاي

 10 اسس ينو تال اخي 0 1

 قباتل انتج ها ناوكلاةدوو يدنا

 ملام اسال زلال ل دج نط نيو
 بلا تارا اهب ةنبازرارل اذنايأع ضاوتلم

 ناكل راجل اراخأ كك كبرحةاله نطبو ب تك ١ د ظ

 2 قف! سيل ئْمو اكان: ناحوا كتم عم حب ماكرو عبس نكروؤسلا

 مس او



 ” ةا ما تكا نيوم أمي لايماوحاع نعيورد د
 نحةيلاهت دحاانل نامل بال نيزسول نيعامار يا اهزإطا يمال ٠ كغ لجل يركب جانب يصار نيبشا ن دبع يناس امو 0 عدو اياهريس ناكدبع ىبع ليلا سرالل او لاقن ياببد ال يبد ادابص
 اريل باروع ل ر"ةرسواحابسص جوبر شيا ادامن هيلع كس تاما 01 زل ناك خابر اخلاىئ الات ضلال اءاسل 'مهلبم تكلا اوقيسايذلا نوكرذ منش
 ا

 انعو يع نييلا اكن 0 نينار ا اح
 :ركبا هون نالزخ يمان تاما 1 الكم د ا لام يدعمه بأ
 ن1 داك انج

 ٠ الايد كالا زهاراسا الها دام. ايتو شيال اواشلا ممل
 مف ابهمتك يرسوإ يقراها مهلا لؤَملا اذه تاو : 2 0-0 5 اوما لو هب تيرس مج دوىبذو ميدي سا ندا دتبل اجلا ٠ لهارش ناتو اتلطمر سلا وشو دحار يدع ناتتنل برعورلاب يهب يشد ير! ةففل انوا 2 اوركسنلا ناس 00 ,لوقر« يبس هب هايذل او فو ملأ اوزايووسجت مل

 0 0 نان دارملا يدان اق امن :
 لمدك روم تالحاذ ساعي وادج اد جدل اهله ديم قي جلوس كيم نجس !لاقوؤكالتأله١ د 5 ب كيان لملل ارجسكهو يرم نيد رحاب نبا جذب 1 يل

 ليها سيرجسصر ود يالا حل ىاطتلخاد 9 م طوتوهو ثا كولي الدالي دبع هتاف يول
 ملالأنرد 0 0 ماو لقوا ليلا لقي راجي اسوربس ١انبرانزلا
 بلوعنملا لإ جاتجن امليدو ب دوعنل يلع تنالام ليثودوشلالا مدرك ال عانلا بيت دق( يذل 0

 لزيدر



 رمئلا وهل يتق يومتلااماد هب لوعشملا ماع .يغافشاتإا ام
 ثنااإ العالمين تيرا يا شل لال يملا ظ

 ننإئأم ل ردو بلرعشمل اجلا حاتنجبام لسبدو مبلوهشملاياع تب انزيشو مب
 5 يرساو هلق ايرادل اب مارال ةيضركعأو وب اونسمل امن أي ب 5
 دان اك ثببحو يبدل درس اهله اداب اولا ناكمانلاب ياي انايإنلا نأ
 مدنا شو مدزلو :يديرنت انلا اير ملا يرسافورس اق“
 : ينال ىل او تس لضالاو مم زا يلى نشمي رس الاكل ذو جوس

 ها ةيرشسلا 1 بات زمر وطب كلوت نط وشر داو يمه امن! تل عوشو ظ
 انهار ةمزلابرتنا [ساحلاو "رطل ال ايرسا يه احرسلا ورد لسئنم
 كواعتسلامج ئلصا هزملاد ءكقارمو ةعببش مريس !ناواال ماتزمل ا

 وسفن أك بح هللا نان لوف هادا نالت :ريعل او 9 ىلار اناا
 ,!لرسايوا امخ :زيم انآ مزل نزال
 لنلا ن يبت ر/ثببلوأ ماؤقملل انه“ رملانايإ أبحد كبح ريِظعا 01

 يلا ةرباز مهب ا ابل ان كاتف يلعو نددتلا نهد يله تلد اد سإمااو ز

 يلا ناي ةيمانهاعل نب نان يدددلو ةرمنسلان اسر س:لا جيل ذأ
 مف نزنعت كالا !يراربذنتلاو تبث اياطلاو ضدذعلواانييوعنم
 يا رمل اذا يطعني يدون ترابط كخلالد ةرمملاب نرسل
 ماا4( ماظل ابل ةملا ةبحانمملالهو ءزبغ ان ابن ١ مل يروم ااذأ ةيودنلل
 ش . اوبتما د وع .مدزللا يقيل جلاراكلا

 احط لات رف جدال ةندوج طا : 7

2 

 "لت اننا دامت نيم قللت
 اهلا ام 10

 تلّدازاو ىم ثبعزف أ بمال يحاصر نوكت نادب ال ديرب

 ايلا «اهبرش يفوز يسب برو ناز



 ل

 "لاا ؛نيع كلذ :ادروذو ن وكنا ناو تبعت نول ن انام تبهاا
 هوس احلاها جاو لتس م باهل هب مليا مابحاصم انال
 :سأ امون | اهذ مسن! دكسا رق يلافل نوكيا انوع نأ
 ةوانلا يدؤل اب ءل بحاصم يا ءب قباب يوم يلع نائما واط انش
 . اذ ينادي جام ةحاسللا عىعويل اعاد, كاتيإا ةره ابل ةوطسلا 5
 رفسلا ؟:لىحاصلا ثنا ميدان اق امى بلم ايإس ماج الا
 تال ير !قارتلان لنك مدورعنب ١ اطناحلا ل اهوح نكن
 باقل لدو عطل اوزسمرلا, تيرفف وساق مدا صدق ان ارث
 رتل ايس مسل اكان دحاو يهجيرسد ا يي
 نرحل يدملا يومين ارسالاو كالو ؛ جالب ترشاذا ع

 قاربلالهح« دب يمرس ايم ناد دحاو ندم اناجأ نلف 3
 رلكرلا ةوئلل وعدل فذح كل ىنمبي تلمح يا اذ يضم الوقل برسل
 ؟نزاستلا ةبادلا  نطصمل اكذب وصتمملا لا «ركذ نعانهتسالاو بلع
 ذهابا ١سم ايي ند ءلشم تايب موال مهرس يف يدملاو هطول نيام
 زم,ازابب مزح يللا لما او طف احلال افا وحول نم ىو هنن وس لاين

 يلذااو ذاربل اعالي راس الا ةرازراوااميج مَ اله

 لوارلاّيفلا نمل د (يمم يمل (ناكل تبحاصوف ديرب 2
 زا تك نود ينجم كور اطل هوكدارلب دال

 دارو ةادبعزاعلايسةرسبااوهريهواناملا اويل ع ا انانعلولملا ب
 نمرونذولتامإ جاو نوال مس

 رح ارحل انالخيبول اجل اهل ارم

 اعتمر الدلو كولن داريا د قايعن ارهاظاذهو
 هد تاليا 3 ةتزرانةارحار انالأوبعلا محا ١ 50 و 0

 ادم وفي ةبامن كيلحت هلم
 ربل راما انبالاقلسل اوصو دسبقملا نم تلم ىهير فلل ا هياز اع

 مضاخلا



 لنا كانو سانلا ايط د ناكاذ اربد قرط حصل وت ند هدد يناثلا
 ديدان اان ص] صاح 5 يعنارب اولا مل ذان لمه سبع انيق و

 تنج ىا حيجفلاو ؛ديدلا طفلا يوب ل در ةلاصارمسا
 ثفوموم لا حان سااداويمما 6-5 ايلا مسد رق

 يعي عدابمل (يلبشل الان يبت نظاوول الع رك

 بوبا :بجم اريعو نومركم دابعلب لات كاف لكل لانوس .
 1 سو رعبا 1: مبادل امه لاهنت

 يع ع ذاوانوعرضز ايا دوش لازال أ ةابهو
 وجيب نإ اوالب عر كش يلامت لاق راب دابعو امال
 50 الق لافت ذاق 3 رئنملازامعو تس وهيتدت

 بولا ودعي مانا هيد امين اوطنتنا# ميش اياد اونرسإ
 هركذل كذبنا يلاشند اف ةباتالا دابعو يلب مقل اوهرتا هين
 ا يأ دابم يبجلافن داق تول! دابهر بيبم ديع لكلا
 ةنااج هولا ار هديعب ي نى اءزلا ناسا هن دان نه دابعو
 هاله ايو ءلاوايادلاو نورنا يجو نيني
 اطيلانورجان ليز رك لع دن ابنك نيس ايويملاب
 1 2 طك الملا تنل اني مود دبعلابناَيبالاب
 اند ديدن با ماتم وو يل 7 يلاحتإ ال هد رالا جيلا اعلم
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 ندوملا أ سنا 1 دوام نايم ل قر ئيعفعلاو «اجرحا هايل انما

 2 دحلاو هايل[ اره السلة او مسد باز نم مسفن ندوب مئالانسوم

 و

 6 بيق لجرلاان ان و تيدضْب نوم نكي ذاادابأ مهكاكريلو ”لمانابا

 رسما ناعاانه هنرف ككل :ندنفو نطابل اق دصمسيعرد»اظلا لاس
 ير كو نزول اذارحلاو فايس: دو نكي اهالم ناكل امام طف حقن

 با



 ه سس زكو «ركلايقو بدانم لكن ايوا بانل اورشنالاي عوقولل اببس هأبأ ميزو مل مهر اكابن ليو تيد و راكم ة دلع مهلا حزيكمفابتخابا
 راما زخ لقتتو امه ابوي دمبو انولخيب يأ دوئتقير اند اياه مه مدع . فات داقرانل الود موب ازعل يلع تنتقل نلطتورلخل !باذدلااومشول ٠

 ىلاددلا ةفاي ئييبلل مداطاا#. زسداوحاط تيار اللزس ا صج انو ب نوذلتو اج دلا عواد منك يزلا اذه لبانع يامتضاونرد
 "دارا يبا نيل نك :كمل عا | وبس وأ ىوبد صبا نم وسان مبدأ ةيبعم ربا مزإا ءالمدو بيممرجم انإدج اهوعد ليل ايجي ةيلائا ةودحما
 ساريا !انليدو لوتب ارمالا نولايزملاهت ب ربحا ماس هان اكاذا
 ريل ايم ينمان اب دحاو نيله امستب اهني ميار داقلا طعام ++ تمت
 لاجدا نياوكو انهتبب اي ذرابداوليللااندبحدا ئتمارامجلاو لبا نرتب انلوحو ملفلارب دذلو رقلار سس ناني[ ال يدو ارمبمر ابلإ ةيايلصد
 اكفنا( ملي اعلن ف املوح نمبس سل اي قل ارامل نا لبحم نايل

 مسدا موكا ميت
 جيصنوتل!قامكن ااهيبرىحابابل

 ضرير اهكنرانلا ذوردو طل اهرجار اسر ل للف ةليك مئالرصدلا لف ليام بلح يطل اعكرملا ماعلا ايدي ع ابط نع اجر خامس ١ مدرسا لا ايجات اياه ىساعلا دعيب د 2 ةيلجع ةتارسر يطال ا
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 عراق ةوبملا ءاوعد قديم هلأ تامالعا تاب قطسملا نماوملطاونلب ام

 ردو يبكو الح وف ةقيش ايتن رئرقلا انشد ارد يقف يراهم

 نبولا عنخورتلاّجكش يل أيراهلا بادر نو اردم أ لطسمل اد انت ثود

 د املس ىلعا/و كب ناك ناك ارم نال شي اقنالر لاب ناك ةباوراند

 تانك الل و د عتودذو نال وايصال اهنيبانجلا ١

 ةسلسل ى!ننأ [هيريلر عصب رد تلافاف ا ١ سيره

 0 معامل مرجان رامسلام ا

 ٍكاعورتسلاوهو نات نما: ان هنو كام ميلاد

 "يلم نحلل ىيلد ناتسشملا نحكي ميكن ةلكبالم الإ
 ذئاغ وي كيال ارجع [ىديدهساجس « هباونسانب زلال نع : ١

 ياومس اك [كءبلع ساياسم باعداد مترر + ريانيملا نكأسانلا عوتفم

 :دتل اناث ١ نيهل ايجار مهلتم مكوربيلاعت لوقا يا ا

 2 مبا ايار ود 0 عدا دركي نانوجعد ةنيادمةرماط
 يبلاوب مرككاع منار ىاجها ٍي ياثر ننوندد يضعبلا داو يس

 ا اهتدل اكرم نمسا ليسو نزلا عاتاوالاع تقرا اناانهلملد

 مص سالب تعدزه هوس نبا تلذذ اق ةقّلع ندد دوعسم نبأ
 ليلة اطبم هدد الو ياتكانكلو دحا انه بحاله جا مك

 |رطلسا انلفف باشلاو ةيدوالا نءانستلاو هالوففن هليل تاذ
 (لفذارجإ نم جوخ ةاانحبتا الف مولي تاب :ليلر كب اننبف لستفاو

 مقا, تاما 01 هين كيما كابملطت كأن رو 98

 اي نطنان ناقل مده معا بدع ا> ذو اتا نانافت

 نال ميلتون ايدو نمش معارج رالاو هباديبم

 3 دليحأ كانذا6أ ؟رومك «:ىلافن هنااسزكذ ٌيلايحو: هرمتأرم
 ىو نمل انودرفملاو كيل امصانلس | نا مارغن كيلا انفرص
 ( نارتل ابا ورح ألد ندملا اع لوم هل احنارفلا متي رافنا



 هي
 - بينا مهاب مع تاكو بتمالار يمامو يشبو طاقطان رهد

 .نارترس غرذورتاينمق الد ىبسنلا انكر ضيبل مهطبب لاق اونسحا اولا
 نبايلص بد اكلوسراوذاو ممائرزاومساب مايا نرد مموتيلا اولد
 رت داس نيلاذرشا مو بصن لما م ثمب لوا ناك حلاة رعب اناس وب ينال اياومردت نجلا نا ادار امل نال نا يدر دوهسس نيااديد .ىمرا(نمو.دجتا ؛ارتب في اظل نم ةرمنم رنم هلل اق دارب مسو يلع
 نعد انا اولافث سمت ىلإ انجح الذ ىيإبا دوج ماع مواددس نذل ريكا وذ يكيبللا يب نمع !ءاانذإب :زجوب اذ اذو ةيائ لاثدب»
 مد سان لامن ها ذرمم ناتلا هلم ارنوب سا( موعد يطارد نا [.ك بلع هادم الويس الب ةعاجل اقوابجم انارن
 اىبيىطامل موستتس رهن اوت رط اه ٍيدبشي بف ليلل نيل اهارشا نا أر ماؤ ا ميكريلع سلاح دوس كان مل مهو كسل لهانم
 نب سنان لاق دويسم نباديد ايبع مىسف ةئلاللا مهناشيس ارث
 3 لخد كملف اسكادا قحاتتلاض اف لاق يرجع رحل وير زيك اود نعسسم
 تدخّيحاريدش اطقل ترسو يوماروسدل ام يراك نارشلا جتا يلع ماق يح قلاع اف ليلها ثم حرا لانو يقومان ةرم ام اطخ يلاطخد م جا بعشم مل داقيامحلس مى ميله مسايا سا يب
 و نس سل أحسب ةذؤسأ تبلم و م يلم سايس سالو اع
 نيهاد باح !يلقللم نومطقنب ارقفط ما وص عسا منح نجد

 د ا وعملا يش [.ك يلع مسد ايست مس
 لاق م ممفع لطي نا كلم مالت جردولل اقاولجا مادو
 لكيادال اق يب بايل ميلف دوسلا اهي تيار وش تلذ اين تب ارزع
 درو لياحطعزكب ميش دازلاو عاتد اي ولاس ببي نجا

 نيل تدالوص بيد انيلهو انلااسر ذقب هددالوكءاولاقن ةرجسو
 كال ةنفياك سا دوم تلقت اق"ئورلاو مهول بيعت الانا

 لاه



 < )طي

 | اتاددجتااةودالو لكا موب فى كارب حر« (لغع ند درعا م<اذأق

 ارادت جان الانف اهيول طبل تعمصس دوري تلتف تاكا موباممج

 كرا انلا نمار زحل مهيب تينمتن لاا وكف مهلة لب اب
 نجلا ترب ياي ردوا دقو ماعل نلتخاو نر احلا نب الاه ميار باصاامهد

 جارزال اب مهوب ملم عيجدوجوب دوكعاو ةدسالثل | لخدم محدوحو لكامل
 اماو شا ميا !ةيكيلا حابرالانم باج عرس .«ااومهزو نادسلا

 نذل يل دوهوب اوه رسم ادم ميارشل ادرسمرلاع اها رهو للم اسايرار مرج
 فليم امش اب غطت يف اوه ن اوسح نمل ب هورجهتيه اماياوئلنخا

 نلدخم عارنارمءاوجل اء زد مساع! و ماسجابتسيبلو رماوجان ال نقو

 تول او : دو تاريلل ميج ينكر جحد يدهش تامل

 اق يلاهت ندل(معاون ارم ماعاد تاقالاورو رشلا تبع يرش
 ملل

 سيلا يب ةلصاحان, ول شو ةدحاو اص مود نكد تيماملاةنانط ماجا
 ل يرلعو فلو قبطل يلا ابوسنينو نول !دترعلاولوطل إب ةقوصوم
 جاوساب ال تنل ا نوكتالا :يباوعن !تينيططللا ءاجال اضن عشنااد
 ةيجتل شاع يدوصخم ردو صوصخم مه اعل نوكبن ار تيهاملا ماج |
 ميرا رمابالل ذو ةئثت ل شاب نراكست دقو كلذ ذ نمر ثبلاونههن مماثمو ا
 هيزملا تيبلو ةمهام اما [ةيواشم اجلا نال شو كالذي« مهاب

 د2 ةلؤتفملالياءادشسو جابت روم جو وكرم االوتاذهو ةايجنلاطرشم ٠
 بلا اكس سيلا ناو :ايكلاطرش نمل ااواعحو نيل دوج واوركل
 ردت ل وغلا زج بحاسوركس وذ الهو :قانن اناث[ اي/ءارداهتن وكيد
 ةلرلاتيلتخاو تيسسلاو باتكل صلب هوجو تبسامدرو تاداعل قرح
 1 ءايرابزدوعسم نياههتج اذ نجلا يبل« ساياسيئلا اره

 :ةرمارشت لبل اانهرصذ او لوق رشم تاننحالا روبويبصتاياليبدح مدع
 يارا سلي نبال اه كر يراخلا يع ءاورابف باب نبانبااهيركتاد
 كباب هس الور قلنا يحازاو نجلس [وميعس ااصسا
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 ءاواسمسلا نيد بحردو ظأكمي قوس ىلا نيدداع هيام نط
 انا 3 وتيلاسطاسطلا سحب يسيلللا مطب سراواملا
 يورد ينم لا كاذام اولا بدهشلا انباع تاساواس ارمني وانني, لح
 / اهيا ذاحم لان هاماهطن اسمر انمو ضرما تر اثم اربيش اذ
 او راخا نيدلارتم ارك انيراقمو شرع يراثم نيب ضب تلد اف ايلا
 ايدي حواف اسعد يدوس نبرماع ةلكوشو سو هدد السب ينبلاب ءيانتوك
 - للا ذهارلاتو هيلا اومّيس نارت اوس اهلذرجتل !الضصوب |همأب
 احم انارئوانميس انا اول انا قنا وههرئايم اريح سب وانني لاح
 حيات سان انادحاالس رب كر رن نلو هباماف ثيل كا هيدم
 0 دان نهلنسرنن يس امنايلايجدالاق ىريلم سايإ صدي
 ثديطرتل اناق نيجيمل ا درء ارجرحا نجلا كرق هببل يدان
 كرار 5 اوقينتال ل ةاضا ب مديني م.ناءالي ازهر بابعنبأ
 هر هدرا املا ارتساو اس ارجيبب و مييب لاح
 0 يباتسا اياد مكبلع ساب موز ده دن مب اعشاب يابو
 امأو يلا يحد ا ءلود نم ميل ارجداامل هدا | نملاناذ
 / عسييولنلا نخل اهو يسرح نجد ومر «ييفنك د لمسم
 دوم 0 57 ننال ثيدحز يدم يفايقل ا ةريس
 انواطخو لا لام اون لا: ربحا كيال ام ند ١"
 9 ليل 02 دا طفلا لاذ صب 7 6

 لاناكاىن اد دنهل اح ليج ازلا مب مزل ١ك ابحر متاكد وسل |
 )ع تقع ب ذاف اف مشان أن ةرافادبلا ِ 5 سولت اود اك

 هليل دا يت تعش كءارقينت رام دع
 ارلدالاذ و 9ك نكو ةددقب اسكس
 قبيمن رم يلعا ماير بينا ئيببيصد اره ترغب 1
 ماو 0 يريح د عسا هننكل ةييزحلا

 وسل



 اوس اكماو لسموللا ةييزج نم معنا ماها نب .اجرخاو ةعبوز مدحانيسا

 اوطبس مخاربدزو ةيبيز راند ةنعاق يول سييييفتراقل اركمزما

 الاذن اردلا ارك 5 د د هيلع ساياسسسادريرإم

 ةتيبالا نول مارذن ليل | انور 3 او سد (لزئ اف اوان ااول ان يمس

 اعئاو نمل اءزصولا لوطمبع رمش ملأ سابه سا ةياررعمارامو ١

 موالاهراولم اهدذو دل درهم موقيلااومهر م مارس ومئتسا

 <سسمراقتما تاياورلا نيب نيب عع هيو معرس سير اصر اص رونر موةدقت
 ”أئنقأو ةاوفسا دام لم عرش ءلاويّكسا اموت :نيات اه تا

 نم ايبلعو محا اهرب ثرشنن نلو هب اناف ىلانت مرق ميله لداكباجاب

 يجنب نأ يبدو اطنملاو ثررلاب من ساد مندالب ىلاميؤن اتقبام

 ه1 ا حر دااممو كرر راتني !

 نسملبا ضزحو كريلد دب اىاسم يبل ارم انرداسشلا و دشلاراد#إ
 58 معلم انا اوضمانناف اصل ||يتشم يرو سم خيبْس روصألا ٠

 امالئ وابرت م لبد لك نم دخات لمجوب اداتناولاء ذوب نبإلبا

 كيان زيابشلاوب 'مد ٌدرقفمف دحأو لجر برص ؛ريوضبو ءقببسبا

 ةماهيلاداو دما موطقش لخساارضرملفلا برحت تيتو
 لالا قلعسمل يري جيحان بماوعج اف يارلاوس.ازهّقفلار إد
 مللو رست «اياوما ةيملأت تال ليلا لت مونعم اك

 ش د ىاع م يامل ئطسملا ل ان يلع وشم ءانبل

 ارث ن "ةنلخذخاو مهرلتلبلاى لك نل,/ازازو

 وا باؤتلا ميامرف ندب ميلع جرد مهراصبا

 مساناف يرام ند مصيب رس مانيطضاف هال هي روما
 ايمونابارت سار يلع بطول ارحا مما اطمدع حيضلافك نأ

 اند سف ال وعلطسب امج يياوللا يحي(: الا
 كرثلا (هابلد

 لونبلبل رتل نذل ليدكيد هدانا ا اننااوقمس الزنا
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 ميسو وءلوقو كوسبعو دولت وب كسب ندم و ةرااكوتما

٠ 
 ايان رك :ارجرس اه جورحلاب كس اونررب دام ليل اتوا ناب كرما

,: 
 مدخول نم جرح! كان هادانش امنالن ملف ثا ي يلا يب يلاٍلطسفملا

 راب يدنم بمحل لاق ةربعا بل نذا سان اناث اتش اانا سا ا

ُ 
 7-5 .سار ليبدو َئ لد دباس مامذالخدو لمجلاو  71هروب لب يزل ارانلا انا يحال ركوب اناكو نسلا, هادو "يرسل ليذواييرح|ليطم !جيرشلا امئدرعازه ن انما يذاع
 ان رام 3 ميد واع .تومد تاق كرش ملاذ ءلهن ايزكادأ

 هالو اهيل ا رجال تدذر لطند جايس تاذانملاملك ىيراتلا نب يعلم ا اهريب ادوسك يار حاسم املا هيلا نيل اءانملاآ اهار يبدع مينايلاسم ان أكيتو ةليدل !لشد اناا مدلدمةستلاا ع ارردرجبإم به لذ هيلعل دش تعذل لاك قام
 جب ايادلا ديبي امويددا امو نيالا هلاقدإ تما مة ا؟اد 1 اواي كزنايااثوو يلسشيام يرداامو لدق ئائمالا روس“: ميد اًذزئاف نكس تب اريل ا شعرا رج اني جد ب ماجقأ
 لالا نااكائا اضاو ئه )سد الابل اد يجن يبنا مكب ديبذللا ' يسع راجح ابابرمز اواو ايدل اب لهم املس م مكملين
 .يلؤنو ارابيلا لهؤ ليللا مك هب باو لاس هلو ميلر راجل صارلك

 ىلن اكول اوي متل اأو هللا ينول خلد 00
 يايا و قر بردل اان اك لين ارم الرا اهلاعج ان برمااز هوك ال اواني السلا 3! ار انيلااد د مانع
 لوي هادي تن يع ايطيوت ل ايا, روت 00

 اضل ناجادلا لاف ارم اثر ابيل بام مللا اة يل امن
 د ءيداج نئلو © مب وعسو مقلبسبإ يرامبيباهطاتلال ايفو
 نى دارا لاوتباتب ةيزوو اينإامدا داهم
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 هرم سل ميإلل اهنا قبسلاب كارد ا ليدرتو لرالل 52
 فس لس ايضا يبأ هدرا و ينم اودع [يدلاياهارعاشبا أو

 تارا انيس يال بذل يب وني ي17* ؟لونب ,لبباك ميؤتبو

 1 ندا سوبا كو

 4 انوش ارت رو رئلالطو كرد د ]بدلا !ةارحرسا ارنوماثلا ش
 8 هرافسارنكأ ماو كلت سد !ياصون|4ةلالالبل مب يراه 3
 وس هننا فضل ان دلو ادذو :جلا نانملاس يان بكد نايف

 وبا داارخا ماهر ا نافارجل دارو انهتف د لادلا طب
 راني ناك ذا مكرنسل مل ايري ري الل سبل ابا نين يديالاناهويدكتلا
 .ياعت من أكورانملانو هاهاوس ام جدتنلار :داضلل انيدإلا نشل سلل اد
 ردع اجددو ءام وذ تدري يَ ةالسلل ءببد مرت لأ

 لجر يلع ءاه ياسا ذ ا لكل اوفس نبل ان ((ل اذ وشاب عسر نع
 يداه ايرحاطابدار اطال الا مليان س الزئان يرحا فدو

 لسرتب ىضلاكاإم رن اهأ لمرالانلم انامل او يطيل نسرم ارم لبد
 انلولاام 1 ملودوا> ىو ةدحاو مرد 5 يلع دويتعال اب لسن بيتنا
 - الع بم رساإ فول اناكابإ ةئااتلرت تلرن ٍقشننل نارتل كيج

 ظ جسم مّيح ةبنيللا ماب دو أكد ليدل ماير بذل اورسسلا نم
 يملا 5 . بايد مند اماواة رب اننا رئملانبانع انهم هنت ءانجاو
 (وقد أمم ي يركبه ناكر اد ةيحد نب ةرابعإتن يله كطقانل ادمن
 رباييوكبل قلمي ارسال | موكا بل متدابم 0 فه

 بىرصرو :نياع نمر جانو هيب اهبار اودع سمارسالابائأ + ف
 .زياا سان (نانيذلا مو يهلاب قماطمإ بمب ةرممملا

 ار مسسابجريبملا نسا ميلان ا اماؤدي و بيدلابدوطمري يذل رتب أه

 نعم منو د نابعل نم باعام يهب رول اب دايإلا نيولالا |
 مسن تايون ينبإلا مدنا ا قمرا دانا كغ



 لئاحز زم ل انننيجراملا دومرلاوركذللا هدول قفار اهيل اركد ياعررزلا
 ىلع ئبل اد نيلالجلا دانك سار اهيل او للا ايلجدوإس اوس
 : ناصابدخاو قد جلهم اهب ميل اردانلايإ نايدب يراضببلالاةرانتر هذ
 راهرارر.دلا ربحي للاوعوهاهلار رمي اتم اوم اموت ورع
 ردح نيااقيزحا ا اق اموكشب نادم | نلرطال مهمل نجهل
 ا ارسل الاقاممو برتشا ارك ياا وأ“ دار اوارنا ا بلش
 يق امةماك دلو ةيلشو لب انبلادريدا لج وذلاوموإا#
 مدد افرك اوركا دلاوب بعر نطركد نب انادارازل لل )ذا لس به ليراذه
 ملاهيربدل اصقا ذا ّناحليبللةنبجخر انام ارامل يال لالمج
 لل خو ا /ءرلكر وذا هت اولد »هد عا
 ”ماظعان ةينل ]تاك اس ام مين نا هيلع هاياسمج تاويل

 سمول اويمام اد|ك ثم اهم اماسيؤ اكرادتمل ةلضاناتانرادام اياد
 الا او مضت ّتد بجر نلف نئ مل نبل ملارمع يتب ىسحلا+أ
 ' ناسي ارتي بجرةيادرضق | اذا مث بجرل يرلح نابحلم قل
 هليل م هاشمر !اهيوحت نابعش بايع ماذاتحت يحك افطر نلخوبب
 هوليببب يحد ابها او كتاعجلا مش هيل ]تلده مايردحا اماياوشر وضل

 هناول نم لاهل مدد !ىيلهرس ب املا دره ايتجا اكنيف ردغج نارذل
 بالفإب اي ليكم امد اتئايكا ليل ري يمن اس ييبلالا درد

 يقيل (١ ءرص نل ماد يع اذن لو لاو كله اكدر
 هاوار امدتم له كيا اجلا ارثلا ثان( انما >
 .تكيلمواهتدرداهرمأة ثيل ان يع ساوام نا
 لرلخاو زشلار :ببمسهلْه ننسي اقول ددالبكدلاب تيم ملا
 يلعرنل !لي ضف أيل ياءأ مش وعلم لأتنلا/ايدميلم لوزنلا يلم تش
 مىيوعداخار ابها حلل يبرم و تي رثد د قالها :ركو ام

 | ند وع نداميلاو متر زمن لوبم د
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 ٠/5 مانا ذك يههتشتسم نينوم نيجاتع مقبولا
 يلب( ام كرتو ناىتل ار نطلل اىنمب لورنل !ائيمب 3

 لاتباد ميل و نليمل اماننل الماما ان لاو ناثيإو دق 8
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 ثيفولاو .تمدخ يع اخلا وام ,تلفعو هانولعو نكمعرعابو
 د ىعانجلا نه يف رإملا انمضلل بولطم سيئءاشل اه ترتد
 يطل اجا بقنمل اورهتل امن اجر دي دأديد اهدلا ناكانو م<قيلبام

 يح يامل مالو امتو كرات سالوزئب هما مىميل ساباص
 نطل: عب( ابد لوزا, اسمه ىاطل ااه د ل !ةبسنلا, ةقيلفح ثامردلا دا ىنو ىانلا اهدازث قل ايحو سيرا« انسي دالا كا اولا
 هيمن جد هانا اليل طن يشم اذ ايرخا ايو ليل اوني يح ةياور جور.شال انيبلل اكلثيآيب ناد افعل نيجاعلل بسانملا
 ثم مانو كيرابتإ خت تاقرا اللن +: ةليل لق نوت لدزتلا ناب يد ليل ]48ج بسانإلا نكلو اذك نقو بادضمم نوازل تقود ؟ م كمايبزوب ىذ ىلا يللا نلت زجل رزتل ١ نوكب ناز وبع اب تاياورلا
 رك ذا اعدل ايلانن مو دوؤل اه صح صحا ةزتؤو يرحل لان يردن قمو ميطعاف نلاس نمو ل ببيعس اف يعذب
 سرنل يار بلال عب | ةيبسقمتل ! انل ةلادب به :باجلا اليد
 باتل اهلا عليلدال ناا/ باين | ةعاسعنم نا( ناو فشلا عويد هدارضا
 لال (ولوكالا نشل اربي بحي انقل الفل فو اك نينا اقبا يأمل سب ايامه :يبمسردتحلا هز ميركؤب م١ اسبب هوقو يف



 فع اطملا رع ار ياربخال | فه انعمو ةمسافلا ةئالاو | 2 لا وسن
 يسوع ام دمام ىلاةرانمازهزبد ةبفملاناجوارواةباجلا ال ئيجتد
 !.دأبح ١ 1 ازرار تجر عنس دوهر دارا ناو لوزا
 (نيباامب ب .هنب و هلاطبلا] د مول اوب يارس او ةلشنل ل عرم يذلا
 تاما ايباخ نم ظل ان | اول افلح دس الطن مهلك لالطلا
 دون براك مي ىلا سك تا اركل ١ جازسإبليملا: امرشا موكا ل ايترسا البلام اناكاشي وريخادطرشل او مارككادم
 الش ه:أنمل اميل مب ادب ادنصف ب اهلا يومي اخ
 ةياااضاو يبل عيال أ نم اللقب ,راب والشلل ا يله جانا
 ٌءخار ١جويزلاب لبد كركي ار ليل بل« نحاكذ د د يل اهيرخأيل
 بكاوكلاو مانصاا ١ هيب ير ا 1 ما نا بكوكلاءانااناد
 ىلنمل | قيرط عرش م6غيبادابان
 ارهرامعز اننا دود يح 75 0 4 رد
 لوني اميلع هيل لزم دان ىلع لدتسملاب اد يول ليببليفع لوشلا
 انامل انانأو 0 دس ادرطنلا ممول« دا داسنالا بيلي م م
 فكلها اىالاى باغ مالم اهله طرأ نامز لدار ته اح
 نامالش وسر راتتسالاب باه هعاو:لانتمال نام مدابج مالم
 (لكانازيلناذل ١ بحال لل ادائيحلا) اناو ةيهرلالا غانو ثد ددحلاو
 عنف ند دايحلاراث م اهلل لاتتنا وتل يزول برنابا

 دل يس اي 00 حم :

 هدل ايلج ينيلب هىونل نع 1
 تشؤلا ا يلاودتمإا ماد ناكرد مدرب نامنلاو

 مل هاندا يزد تو ميتا ءاثرا
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 ميرنا نابصورل هاد دل يانا ا .جاركت يزل ذهالات :فزابرسلا
 لا ملل سا ايس

 درذ لا باحام شال ماماةدينب اااه
 جالا عشر سملوا دور ناكو هرم | سر ين ملا بلع مهاربادلو
 يداوي ل ءلاولافف نرخم و نام[ ن اكو ةيد امهم انلااهدو تايب"
 لفلم لادزد لاله ندكبو نورك الهاي وشب الع نذل اءاعكدلل
 مم دورا ىاريدمل اذاكراينبال اتكرتلل ١ د ىجو أ ل افيو ميديم
 وز عزنف رسداعل نيب( يذل اويياوهد ع طذ اطر امرأ 3
 ظ دل: لول دموع اول نان ل نم نم هل اذ /.نايؤلاو بحس ايدو اب دشم
 هلم جطبرمام ارلاف'مب دب معلم لاهزو لله نركي ةنس اذه
 ًايخعإلا اعلبجداسل نم لاجراالزجنرماو ءتببج اب ند 000 ولوب
 نوعم ايار ا“ اء جدر يو اهيل ارك انش احاذاف مهل

 تارم را مارل اق هنن اول احيفيحلانم ترمملا ذاك ضيبط
 0 4 هارب تلوم امهنف اوف ترم د

 تاو مدي( طال ميهاربا عارم نادك «دنعاسإلا هيرتز ماد
 هارب مههاربا مانل> اه نبال اكو ادلجب البا طربي إو ةرجص
 اما ولللامعا تل دق ,كازرج يذلا مابا دررن انااا
 تجرخ راجل اه لح اوم ما مداو تندالاف نالذلا علب دورشل ا
 مثيب يرثي تعوم ول اناس دلو تنيذ الع حلب ناز اه يراه
 رلولاذاو تول وانملب هاب ترجح اف همي :,ثعضور قرا تذل

 أ م م



 ردم ابرسرطحو ناكملا لل دنس ل خاف ميلا هوبا ئلطن افاذكوازل وع
 .بيبلا قلت مهآاثناكو عابس اةفاحم ةزيحب ايدو بط ءاراوش
 ١ هاربا مان بدوان ت ايسانئررب لاف مسمرتد
 بدأ ١ نبش ت دايم اسيرك ةدافم لا اليل
 ديني ملا دمج 0111|, تدبر بن وليف انويفطي اذ
 نع "00 فلم ابطل ءبل |نلدذتتناكو
 اع م ببال تنال محارب ماتلاق قدر وبان

 ىأ عبصأ نمو انيس عبدان هو ادبل ممم | نمو ظ
 اذجو + دم ا انما 001 نس
 تاكوانشع وانو ديصم تاذ امال تيلو لاقل هد ام
 انما يتكي لذ ةدسل ايان اور اك,وبلابلبب ميه ا
 يركن و رطل ادلع نررخان نيجرخ الاد نداربسركع يا
 فائشاؤووطاو درر وينلخي ةالد نالانورذنااو ناويتلازلخ
 نعبهبنا رت زازعلاتن امرك ىأ ارذايسل اقر لظنو نس ملايات زل
 ناعلاق يش اترلاطو “باف جحيرمب ءهتأفرتلا لل رتسبافت>

 اعنوتو 0 درع تت تي خ قدس اونقور نا ميلا 3
 تونماب مَ ةنباهر |ويرجج هما ءبتمضرايل كاذب مف هابيل منا
 مو قييسسس جسوم ا 0الزبوس
 ممل نم اويوهو ميعاربا بسلا لالا ةركرع عبس]بثوو رع ال

 لاق يبا برنذ لاف كول تالق كبرزل لاقأناتلاقبر ام
 فيزا ئبدرمؤي اكان ند مالا يانا تااتنا جوز نجر رش
 يد نم ءاتبااب جاوا مل لاف با |ناذ دات اب نجحارد ل نلاهئاذ
 قون خلاق دورا لاف كين لان اننا غيار شلاق كمالات
 لفنذ ب ايابزس ايو ) ىلل بلان جالا تكس اذان رطل لل
 نيامرمأ مناد انرئاذاقبر يراذعل امابكركمباد موال اخْنم
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 اينيناببلا يارب اينو سل انباع نيحبرسلانمءايرخان
 :رازير. هذيل ام ميهارب اذ انذ معقول بجو لبا لانف هذهام هاباذاض

 لاو لطدلرتشم اذان ظنون نؤلا واير رهام اهل نا
 لبد بلوكلاىارفرشل ارح اندر ارجانس ةليبلل الل: نئاكو ةرمزلا ا
 وهاس تبا هش ا را ليلا باع نجا نيا لوف كا ذدردلا
 ناو لع درو يذل ايراوخلا كان هو شمر عيل الضو عاطض هيون سبل
 0 نور دسدراصئح لك ذل هومركأذ هبطت ءاذاؤانسص دودج

 ددفقل ارما لهو واشش هب مال والددع مداني روما نئرعرل
 لط اناني زنا مانع ثني يح مهصلا نعاوعدت نايدنع يارلالاقن
 يو مهفشإا و رطبا نأ نننب لاداسبئ ذب د بلان عرضت هلوح

 زةزششل ب نادولاسيولجدزع هس ااوعدب نارهرماو يرارطلا ماعد فد ..
 سا

 ليه اولا اف تور جيازناءام مع فص اذ نييسلخ نيااوعرذ ميلا مم ١ ٠
 ةيب ومر دقناعب نان مامو صمم ايررم ناك مالك اواةالسلا يع مهدارباو
 باوجلاذ نيلانملا مونلانم ناوكك وز دس لنب) هلوئام اوافن سارع
 ديهبتلا بيااولاببي اولازيإل لاو ةالسلا مهياينبلالا نال ذانع

 رز ألمح هسنن ىارزا .ىنمو ليجاذل اهي منع طقس خلاد بالا منو مهاولامالد اساحبي غي اهوا قد
 اييشف خجح ةدالضلان م ميد مءابو هموقب ازمهتس |يزش اناقواعدد تيد بودر مروا هيدا هيلع تيدا ذافددلاسب اشيإلا هدفت الو ضي ام ٍنوئاشي نمدانبو مجارامب بن رزادعسبل مهارتا ادهطجند
 ريل ارتوارسالا نم فلاب لاب رسأو طولا ةصق وع ةروك ين ورا هنيثوؤوص اخو موف محاحو يبرق ]هاو مموت جام, هراؤمانسا
 أم هيب اطب يبا ولوعت يرسلا» ناونلا هند ًبحزسولاب عناد
 - و ىجا طفلا: يملاو هاد لااا وا نا ة يارد | نونلاباو
 درو لو ىابرس اف هلوق نمانئيتس ايضاغلا لا كان ارم «اطوغل يدملا
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 يلع مهباناذهوللناساكا الجلاس لقاك اير س انورقتناهيلع
 ا 70 نا د ديال تتاح زما د

 2ءارتلاو نكن لكي ريو هوقو للم شقلاو
 تنس اةنرعانيبج مدعلب تانّتلال ا,امرمانالذ نم زل و يضئالاريغ
 ي 0 وا هم وتب نانينسالا ةديرطبلاع مللع دل ذلو
 فلاعت ويداابا تلا تراجم اقل دارة يلع اماقتلتسال ان وكس

 ادت وهند ”لكيالل نمالسر هيلا سرا طول موف العا دار ال
 اهودبوكس موب اذهل او هموت نم م ابا

 3 رابداو ل برلاناشا لياساكو باح تبول لوم ف

 دش دب 0 ديا اليم نا شتااو تعرب زتو افعال م
 تحرم لانا اننا تلف هلاولاقنرئكناعييواندردل ا رغاي

 "0 ا

 : _ابطقسا م2 اه كرمان ا

 قوية 0 ميما طماو ياللا

 موج هلل نم الل "يسوم ًائرعوو ىلافن ملون تارمالا وتس +
 اننيألال فرلخرختا تر ايل اءاصد ةدعفلا او ذ يءوام ا ادنع كلو
 كاوسلاب دس اف كاسل ابار كم ليكن انك كبالد انالانث

 هراذ



 ردع ا اويلاغن لانا كمن ممن ذراع قفل مرد جنا

 لانو :ليل ىيبراوايأ مماللجب .رنعو تدر يأ مبر تت افيمرختاد ةياذذا دازم

 لرتارخ ةدايعلاو رسل ايامي جال قفين اب نما وضاثلا

 نيل لبا ئذلخا درر اجيزلا يح كاقوأسب لاكدرشملا+ ةائوملا
 يماملا يع يي ناوي دسشل اليبس عن 2 ما صاو يونا

 البس مهر لك هي الكل ب انرعو يذلا ت اب“
 داق امن لماشت قر ابر داق ةميلك نم يسيانالك ةطساو
 يدرب ان اماه ئرانلا نود برعتفمل او رأي مز رقناليا ئازننل

 هناك تبني يل رقم ناف كيس يرتاوم يذل! لب اال نكفووإن
 نير يبا مير يلج اذ كا هت اطاند( او نبورل تزن ينارت نو
 انك .لمجل بل ماما يتليدحإ اكرم خل ئ انضر دق زون

 ااا زم يلءابفمات اًيعصيرمردوددزك اب بوتس ماكوثرم
 اناودزّملا ملام كار نس هليلا تبن كلاسي رن لناس اق قانا
 نسانلا يلع لزنخا كيييطصاؤ ايوءايدات ينامز ؛نيسدوم الو

 لودلا ند كتبا ام ذذف كابا مالت ايالهبر ياارب لن امد زها
 طن عمد ل ايه لابن ويمين :كامفلالاةرومخلاا نبوكاكا نم“: نكو

 ملالبإج برلا نيه نم ةمايشلا مدي لام يزن ومو نينا اول فلو
 تواعتسإو :ب تراجتسا َنلاف ةبيدملاب مع اوى طق عبرات
 7 :انردودما :نيدليإلا رفا هنا يلادرورو سيبف وب اوارهورميب ان.
 ان 2 ابوح تراص' ,وطن عطش رار اسد افيو سارع اويوصرو

 ١ اخ ١ .تءانم:نطقواط 2ناص :ىلقذو اداسر ترامم :ئطقو

 بارد بيب ردا لسد ملاعلك ماعاش هينا وا
 86د سرد كيلا طن ايفا بد دحار ]كلوا اراصو
 يالا علل رمطنام ىبلو ريك شم يف يومايل انقياللا

 يف مال ا ءابادورا دانت شاد ايلا
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 اناس اهروسم ل أ رحل اوما. نييلفاةنموومملاب الار غانن يطل يلوا

 ريالات اانا اوان مهرج راك سلب

غل اهو اهم ثبزاض كرحاوجو هدرز و مرج
 يلضرتلا تمكن بر

 يا ةارلاو جر است هك ارذ ذب ءلصا لجرل ناكر راه مركسراص
 2 اوماهلاعومد يسوم لا هند يتانهواربتا ..ناصربك

 داهم تيراص اولا نا انشلبب عن "موس

 55 0 مي نع 1 2

 اابإلل جرشتالالو نبل حب ءولذ اع طرا ينوب ميياتاعددد

 دمسوب الذ نابإلا ايلاربلا ا ناكيتسالا لوا هللا وسو '
 وعرفإعب لاخلا ساب اهتسان قرئلا ينوب البال اورقخ
 انا لس اضم ان ن انإلا فغتن > قرعلا احن ايإلانمبو

 00 قياس تايلعام اعدلانرب 5-0

 اروسمولال منأ ألا مملع يكس ناو نونمولا

 نين لي ءانولا علا نزلا بيس دانيل ل اسرلاخ

 ثرمترف تاهرجلا سرس ايبا ئزدامر ةنس نيرا نجا ةعيد بتل

 الناماروغرذن اكو ل 00 ندد د يرعب

 ردوا 8 0 1 ١

 0 من أم قلنا ب نتا

 3 تيا ا ابنوهل مجاب 4

 ”ساود

 1 0 ا تررهر يول سالاو

 أ



 سرق تكاد "1 شل ليته نان ابارارال مهاب مهن ميغ لب مخمل درنل +لييو دل ويسرع بازسلاو نيالا :نياعب دعب جوملاواراملا نايا نزال < ايابإلا ملت يالا نيكل (سااناولي السا هلم مبكنماوزلالا ملا نأ تلم لاق قمل امكرداذاحكالعا نرخ اما نساني رمال 012043! توعرت قرملا ردا الانرع) !!.هلبع مطننلا جررخأب مايل رعبا: اميجارل ملاذ اند نونح ىبنورعلا زف الرمان رم نوعرذ لكي نيا يا امصحلا مدان ,سرؤب]يربجاتدرعلا يي ارس ازبرمل جرخا ماد
 ىجا وك مرد وقطع بال انج و هو

 1 هاخر كل ذ(رااسرجل ميوجابازون نع يببح مابي رن لسع مونمأ
 نماأ 4 روكر نش ان ا(باملا بارجلادجيريام يداي ملي ٠ ساد من مل
 ا مرذو ءابخا رمى ابيل نيدومر بان هلا رش اب امدعب
 ركزو داما ١ ارهرسو ثول ا فان رطب رامون ساب اد مجلدا ربو
 تر ردك علان( صولا ةهباانلاب ي ٌمنَذ ميرا ون سنوي مرت مْ
 . اي تايرطاجلا وعدد مالداو السلا بدا ياو رع ببالصاف
 معا رملا انا ميلا هؤسف ااا حاهدن مل ا دبع كونو
 د. يعن با يرانا جان ثالئولا
 ١ مجبازسب ا نااولظام هنيمب ناجع /ىسلم :ليللا مبا
 0 ا رسضظا نسوثوي جيجل اذرح
 نحىسرب يس طبعا اكبانعلا ن اسايه نب كافر
 ا مات

 نلارلفي ا« الار نيك
 0 8 ل انا اخ: الباع مرسا اع سا

 ب (يطو ماس مشن وعلي نرخ تلا مول يدا , ميج ملف ١ اس ند او الق
 عد رد اوك نسب اوهيرطاو يونلاو و نايادربفاو سداد

 رم



 تايمالاد تعم االول تن شبلا اضمتلازش باورلاورسانلا لع
 هناارل امو يلام شن لاعنوس اه نيج وجو تاومهال ان و داو الا

 تيان ذلتو ماع اهلك /[ديقرشمل صلخلر اياز يش وبابا
 ىعسم نب الاف جل مهب ا(نابرل نب مولا للذن اكو مدهب بازيلا

 0 يد مي ااا ا 0

 1 واج 01
 تباذهل هيج امل ناعرلا فت 81 0 ما «ام ي

 تلو يطع د اون و ناارل امل! .ضابح نبالسبضمل الايتو نيحل اوه
 داع امن يجد الا لهانن اما مئاذ لحار مظغانل او
 (س انوا د اكييد دج ميلاعجر انيكدلاة سرنا ملا ايي

 520 ناشلم شدوا قد يعير امرت ءكاليبار بذل

 رعرم نالع معن 0ك رثلا» رسما هلو سامبا

 هبيحد بالوتوأ ا يهنأ مه ها مث ايبا قرم ام منان

 رات نربلا با وكمو للام ضن هاير يلع لدامركا د رميا انهكو

 ليلا ليضينلا ؟فىلطفال اان يا تيتا ف تواننالاي نا نيتك

 "رح بفشعتو كلر وجرح لم حتبدردا !نملسه ا انمارانيلاو

 ةلوتلاو الاكبللا جرش بانك هوو اهيا
لع ملاؤ هوحرب عيجرتل ااه ىدسمر انزل ايا ْ

 منام وجولاوإ اني ي

 يمس ندن ايزأ هوجو منن مدس ام ميمدارل اواميرت يا افنأ

01 'يلسملا بست 5 اهلا ءئبسانئسو:غااماوفا
 اي رزقنلا نسل ع 

 يندبرهدر انهإراح تبسم ازيا ضع ذاق ناذل ةامعوت يأ لثبوت

 رقيب بلم مىدقن نع منيدا/اوتل انا موقنارانو نادل, بلمسدتل

 كب ءلونبولادتو هب مم اجلا زب ناانبمو يينالم ان قلحلاو بع

 ميلا نال ايظا »ارنا سدر جيبو ءلوتلةربطؤل مقلا



 قفا تندللا ود 4 جا سان مادارا :ثبجل 7
 لينا راج وشمال لزنلاب ارانبلا حبو ض,ظ011
 ةقيزيستلاديوتملط م يسرعخ م كتاو: لص ايلع ملوفانهم وجوب
 رو مويلرذ نايا ل ابللال مارال ةيسسلاب يدازاءيعيرجالا ينجح ملاطلسلا بلم از ناي ميلاةنيلادتسالا دو خنت مندا

 5 نيلاعت تا نيوشنلد ناانؤردل رشة نين و رودلا لل مييلرم .نلابعد فردذلا ليل ناب ليدل نانا[ نمتناضبإ
 د ملل اون الس اميلاعمب يدر اوائل كلام هلال
 اكيهل اهرحانسو نوممملل هتف رسم نلا سالني, جلل ارسل ايليا رس
 50 ددلا وى ويرمو ؛اخد دقو ؛ يزاطل الل ذر سسزجج ةليلاوطس اذ
 بي لانو كالا :ىجموب فاما يبرأ مايااع اجل روس الرمل مس فلا
 انا :نيرعا ميلك سس ١ اي/ن ال جالا ةيبرلاا نائم اييبسل درع مهب
 ”عيراو ا رع مرير و اققار ل الليل !اهار ةىت
 ريط مكره داما نايسما ل منج ادر املا يلازم, غلب ةثورحا
 ارقرع منيب ٠ .لمللادإ 0077 نامل اءوبلا ةلسلل اداري من ادبيدو تلسلد مدبا
 هر ليللا د ارانم ع .نامالو ووجسسم زفر اهبل ا ايبج تفشل ةوند
 رزورت( ايكو ثيبح مران داوزيدلا ند( يبت قلد اماه جوشو
 تلال انف نازنلاددارن يَ زيدا ليلا صوصخن اب خيل اور
 ل يلع ةلادلا يللا , عاونلل تطاق اهلا لخم' |نعو
 اورد (ىامص: ]ليدل يايا مين يلا مهران قفججت 0

 لعلب (لسلاوا ممن نارتلا لوزن امو الا دليل
 ةراامط بل الازئادانساب ميظه/ عيل انه ةئيبعلل اةعد اهنمل ! ايمل د امنع ورم ند دان يخ نارتللو يطل :دلا جالا! :لبل نهانملزسأ انأيب ان
 ف - مردربملا ودي ددل المل رزولا ةليبل ام كاردا امو كلونب بدل زئايزلا

 1 5 0 مابا رام .دجاسرضف الهيل ا رزفن ا



 يناكسا يور عوتولر هذل البل نب[ ضع | سالا ليل ل اهتادباي جر لئاثتلا ون

اتد ءهشر يارا بلع سايإص بنهب ملوريلع سب اياس بل وح
 

 ظ ياصرو ع مايا يااهل نترات لين مانشار هقلاةلبلو

 كسل قوانل ب كارم هج تلا 0 56
 ' :ىل هلا زقيايلا مسام ايإ يشل ابرسمكمنل نم ارجح اوكا انوش
 منهالس 9 يورد رو او
 ا عر وسما وح !ايرل
 ا

 ديدحإييولعل يبت انتا مهإمللاةلبلاماو ماانإّن[عازط
 (نزبلا ةسععر اون < تبدحار اذ امدع , 5 انما رفنسنمالو عيد

 توكلي كانا و يأر نذل اةلبل دارل اذ تالت: جد راينا اههيببإ

 اعبي ياامهيببل دس عيبا سرك جل ىلا سربلح اًمدإ نا ]

 لخمو نير رس بل فو لسا عيض لشد ان مما مخل . ١

 اياد ممالا ونه صياسخ ماشا يلع اناعلارومرمجو مصرى مارا علا +

 يقاجرزلا انومريدارملارموامهسنع مهراعاو يذلا ىلا مدا

 خول ةديصو 1 اهم هج 21000 1 امال ادوتيشم د انك أسمع

 باع لج اب تسِفد ةكرأ حوتب بلمس إاسيثبلاانهف.
 ”للن انؤيتلبلا درت ما نمرخو ءاامر برلا اههيرومل نمل (ىايل

 ى:عهبرم ةمتتنإا 4١ بسم ام يحر مصل لب ند لسطنا رجالا
 2 بالا هيفااميلمجلا امطمدالا لانكم
 . ارب:

 6 ا 3

 كءاطضنل تابتلا مولا صبت دلل أامه

 ةطمإ بدق عباس د ا اؤنأ انمدق ام ديب هناخخو ياارلاه“
 ١ هليل يغرك د زنا هيل لل ةاعاو لفل

 كل



 ارميا: ليل وب ةعاما يأ

 داراؤرارسا ليل ٌقلطم درب ملانأد ةيررشل اباه ارمول املا لكن م طحنا يلخ 1 مازدا اقن سا مافئا ن6 ةيييدبم اب بارل لطضصال ابد اعل مولعن و حو

 حاس
 هاك يملا رود

١ 



 تنائلور ومالا نسما اسال 0١ مل صخ هنأ وعلا سرخا نع ؤعبالو مهعجلابت

ف ىلع ىب ,لدنسيل نذوألا ؛ةذابفلا عارنانم عولبب كح مشن
 - تئرلالل حل ض

و ةلدالا هلم كلذ نال انب نا ايفر لفل نوكلنل اطومو ؛
 ياارمل

 ا تناييلمل نانا هل ديب غلا رمابايييبدخ مدع

 يارس رسال ن مناد مةقنام يلعرونلا ةليل ةهوهوم اذه نا هيدر امبيسي ل
 )يخش مكرم ياسا لوريل ايا مجزياشن ف ناضل

 دقو فرصز وكو جرالا وأعادو رم باسل ا ةنخو لفالارشب نيلي ارهر +

 تذل ةكم نمل ايما تنثر ب هيي زال 4 قمل نو

 نإ ا لبلد ه يلم ننزل ل سيضقتلاو نامت مولا بلع
 >5 ءبلومسس الصار و هيدا كبلعس اوسع هللثُخاْو ديدمأ

 0 :نيكال [سماجنرم مو يودبعسب يبا لدن د ها ضمرومو ار

 لضابط خرا اوس ل باع بديه ا وركب ةولخلئ مام, يدب ن اكيلارومالا

 نادل ارماني نكس :ناخلاو اهررمإفل د داممو متبول اساسا تلح دا

 ا ؛ركبلاو لفشل خثاددل ةئطاقرتل يله ةليصمو هو

 ويدل يافة وي جب هيلا | ةيالمملاو :نيلبلا تشايرلاا/١.نولام كرت

 نه مولا ايس ا وكم نييستم م

 ديقم مام ةئماخاو يوتا راعلر بزلاورمجوالخانمدجعإل ابرجبو متد
 .لاااعا ولاقليد كيبيطرلا 5 00عام م د

 زؤانو 0 تم م اع طول

 لاو ةرلاخاث 36 1 را بد .د أرحر 17 505 لا

 دشنول ثلا لذ رمو ركب لوك وكلاب ناكةيبفتو شكلو
 لايسدر دو ردو ابنانرب ماناذلدحاعرخب

 ىووسعرلابحيرإلا يذلا 00
 ليضفتلا ب ثالثا نا هارت لا مالطا اذرءرهاظت هبال

 مع



 يم مهمل ةزرزإ ا نين بي م صحا ع 6 ل

 595 طم باه يااا نيل يا
 ما اوه يلع لرب ؟نارئلااههنلوناقلا
 مادا هلق مااا اب ملعب ها أراده ناكر ا”ليل هين
 ا واع لانوونبل اب ييسأ يلارعملاةلبللا
 زفةيبحلا يملا ايوان وكنا تف ماعزكاس

 ظ 0 0 0
 :. نبه :مالا نحت لضفار ملا ةلبلو لو يلع سيخ مسا :/ادليل داوم هيت يا راخاان هو .نداتيماررنلا ململا اىزك :ررتل كيل دارملاو اع
 0 لب ا »0 ةليل أ ةليمفلا رباط ماو مابفارم نس
 رجنأب واتف + ناي ميز ريعنلا ]مها سرج ام ةماوابزلا كتازرو اوكا دهم ؤدمل !ماماك اهممرتلا لل نأ لل نري اطل
 . تايانبع تلد يزلا بارا نالاواسس او :لسلالعه# لك معتم
 رو بهي انالانإ هداءاخجم ب ديل ان مهاننال ضن | هاصاو نارا
 لاعار ريكأد يبا نوزشاراذبلاد ليدل وعبا عمو اسالعأ ثالخب
 ابرام نبسلا| ايومءائا اليل جارملاعوتدو ماد انام كانوا لذ“

 , هياهابعد | وبال بلع نيب اك مم ملوح اج “اي 200

 نيهاوتاوتزال مناي: ديالا درج انا يا نيل
 انزررب الرش او يما وبلاد رجس ا«ناهملا مس ١
 ل أرن ايناج دريت الع ذلأ و مس نيولا عذرا جول أ أب املي

0 



 تان ردسمو أ ناكاما لإن مل مطل انضر خدك ني ذ يبغ ناكتإ#
 ديل امس يملا تمور امنا نئانوالخ مدد لسة وفلا يع

الل ةمالعر .لكا ولن اهنرعيعو ةركاوبرئللو لاملاو
 ضب كذاب مب

 دب اهلك ةللاى داق لطم اووللمم اوربجسلاو يابو وتو ب
 هوس! ءييبصي ل صرل ا ةيبج ينل ابروسلاو جاوملا لاف قمن

 عنب نسلاتبو ناسللا نشل. بان5+ ادب فةصل اصنحاو الان

 عرس ءل لاقب عيال نع اجام نامل ةرانلا عابر عرل انرع هايل ىيبلد

 ارم إو عرلن المد يلع لمص امو .نالخ يلع جوان زها حلطساناو
 بعرشل ايلا لادبحلا نيب را نمو ضعبلا لاذ ايرشمال قرم ل لاتب

 اًسوفون م ةيعرشناماو بوعلام ا قيئؤحلاو تانرول ايحاسلوك 4:

 عد امن اذند مران الصا ىو اهنال مرتد العازل ن عراشلا

 دس. ولو باد دييجسلل خصب هلال ىورالا رن سموم لك ةرعرشلا ةيندرع
 ب تلح أك يلم ساواصوبل ها لوتل كل ذو اسخن اكول هرب
5 هدد ايضررب اجزم ىدرو طومطوا نودع سرالا

 7 اقلاف' نعي 

 يمد ايلا اني مرحا يطيب ل انا ةيطع | ليك بلع سا اص هادو
 نم در ابق ارو طرارجسس ضر« ايإ تلامحو رسب بسم بعرل تردد

 تبطعاو ىلدحالع مد ؛امؤلاىإ تلدار لصيد ةادسصل انكر داما
 ماس ابن مام سانلايإ اًمكَقَنَو صاح مدوق ىلا ك عسب يلا ناكر عامل ا

 تلف لاق ىميلع سايس نوم نأ ءثعمس انور :ريرهي انع

 ب كحارس درلاب يصنر ملكل ا ماوه يطع لاسم تسب ايام
 35 د :فاكقلخإي انلاتر اولروسطو ادم نمر ايإ تسحر مانفلا

 صح يتبل ساهم ا لاس ام ورباجيرع يور امل صختذ نوميبلا
 سس هريبسم بعرل !يشنو :ناكؤلخلااذهجو أمماودوطعأ عييبسد

 لمحو نوبل اهب خاخهولظملا تعافشل اطهاو مانفلا لثّلحاو

 مس 0



 )لاوةالصلا ميله ييبع نكت ارادرلا ضجة اجام كل ذ ضر اهب دشع قطار كناو يبا كةيصوص ل اماة01امإبو نك السلا عت ماحد تماس اي احلا يدي اعزب يحيي دانيا مناع ل ةاطسممل ابيل احمل ٠001 نواسهينالاون ف مولي اداب املا ملأ يو تما قمح تبن تحي تيسام نا لما اواسهس لعل: ددجح ا ىل يا عا ايويطوا دبس نيالا تلمح ملون فسر ايومهطوادبعسنلا
 العند خلع نا١6ةلمحلا تدردا ب >يمهبو سرا ب حس

 انام يذل دوس مو لونبارا بيل نا الا: لكل دكر هيك اسعرحل مايقل ادوطان يلع تيسفل نتج اضن رخو ثلا

 ذ من الم مسا جوكرل اريح
 لومار تالي اد ضيمح تملا نأ ع
 و ادد عرتل ال هارام ار وس يهبل ملا يعمل 5 اناو رخو بنيحلا لم ةيردو يد اكمال حمتاص رجس ماحب ,لدطجب لم اهنوخو د ايبعامل ميد تججلا ناحلا يوقد رشم ماللا عنب - كاملا موك يجح كلذ لم مستلم ناري سج لاذ ناد كلذ
 مارا زسما ماو لانة: ثلاارداو احلا فو مجمل مج مرح النجا وصار رتلاسربمل 4 ب تشيع فى اهل ارا رلااؤكو أ, وسم سببت ناوجيملا مياطعامرع نع نإ 6ل اهب نأ عششما

 منملأ



 يراشضببلا لانو نينا مرح مم :ىأ مارح تالدر مارحلاتيبجلاءنمو عنلا

 مدع نراغللاد لضرخلا د ىلع ١ #7 هل ودول 1 1
 دعوت كاف نافوطلا نس نموا ريالا هب انءافتبس ىلظعم لزب

 ثمل و لاي ملونرج فن 2 نر انخا اباد ,لماوسع ل يا امبعيم كاذلو

 ءتلعا سانالاغينع ىمب نيو ابيع نب الان نيتملانيبلاب
 ليدو طترابح معرب مد بير اولسوي نا ةريابجلا وبدأ نم

 مثماذ راحل نيم تنلعاملاهن هيدا 6لستو ساللل ملجم ت ترب لوا

 كدر ل الحلا وص مارحلاي اوهودلو / انا ليجد وللا مايا عفر

 ؟دلل مج اها امنمل يا مله امنا ىا امل ملغ سافل
 لال رئز جال 4 لالحلاومو رول بع أ 3 نعام بي ميخأ

 نال :برحانأ يطو ميه ان دداطيحأ اىبلو تيطلالاىتساب فرثلا

 كال د |واشالغا ينل يلم ميدل شامت مره ايأع

 ديصُل نا | ريعر مرد ارلع رحل هي نتاع ل ار ىالل ايلتس ايل
 دابا ىنتونع اند وعإع ارخا ١ نم املجاا ى؟امءاضيباورعل أد
 لخارج مدوم لك ميراح ب ّيزجلاب انكج:يدرواملادان
 طبع ماقاؤجس لكلا مازخلا جملا يمص م قحاب داوم اهم
 38 لمجد لوف لن لونا ايتن اان !نبانيلورجملاب
 5 نلوم الخ الزنود نك ةيسنتلا اديان ماوحلا
 الا من بيس درا ن أيل اعث لوتب يل ايهراعمف 5 :قتنخاضا[

 مخ |اسم مك باع هن اياسق لون 2 504 ن و لوغو
 رجلا. :نلذريبل فت اوس اهللاد_هلالاقق 5 5 ريملوا
 الم منغ ادبحلا ا .بلء مس ايلسملوف هيت هكا بطب أ
 ال مزيد مارحلا ريجملا رع هارملاو يزاجملا لقتل ا بوولع" :لسصاذكو

 ا اا ىلع مساهم موف نم يابس
 ربملاقباطبل وأ يطيب ماو ايجس مل ملال ارهسءايعو
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 ع نايف بربحاو ىيماملا حرخ مس يدب ةيمتل اانملم صخو سيئ ةسياعلابلا جرام

 لهدم . يرسايذلا نجس تةلود + مارحلا دم ام وارملا مع

 2 56 انلتنسلالاد مرخلا ضب يو ايزل دليلا ةلم ما اري جملا

 "لكما ين هب هارملا ناكان او هتنسيشح لعل لوفإلالا مدتفتملا لأ
 ةالورلافسإب م|بام يلع اتم ١تيبأب .ن6/لاسو هيل ساوامدذلا
 ب ايبلونو ل حاحا نخل و ثمل خا هانتسو
 ٠ للا او.بد مسوتملازاهلل خ أ سبؤفتلا باب نم كل ةلكراطتألا
 لا انبنبلو تمي واابملاو اللا يي ايوا علاووم إب 1

 نيجملا يابيلاو |ةةمفكلا اد تس داننم مولاو لاس

 4 :يدانملاانغملاق اصل ميننا 0
 ئزإطلل 59 :مدكلا لوحات ىيملانأكقرزالاد ِي ىدرواملاداف

 راهي كنود طمع رار جتيدنملا ا قاوم ا ويعد نلت إذ ظ
 امو جسانل انناكرريع نلهتليا ايلف امباوبأ تيبو اههربو هب ةفوطع
 تيبلاباو هسا تيب انمارمعلانأمم م هنود اوثمشلاو 5 يدلك ايلع
 وو م لحرت ملواملع خر ماو اند نح

 رعسأ ع انه نلذتسا الا ناد ل تخادأسب يل ازسو اممدعهو

 و ادار ةقزالاو رسما نبر ىسزو يرحا اررذ
 ميددأز م باوباوبدار و هيلو زيت دمسربا)

 محلا شارك ترا انيداعيلا ممر وملاعب ديلولا ءنب
 كيمو دون لونك ل 11
 ف ١ ايكلا ناجل زك مكعو ميد اراامامو م ايلا, عم طخ

 لماذ ا لذ ودك ملك بدار ااماميمو الا
 ٍِ ةردتم موطادحاسو ناوطلا مرد ىزلارجملاهلا فمتسانا

 را( ايلف كبدعس ل واو قئاايراجافرمت مارحلا بع ملاباهنيإنم ٠
 نا ذات ةيكدارداد اع امنرش نيمو ايلا

 لوا



 تيبنلافل اولا دوعهلا نأ ياها هنعلو رد يرس سأل منو ةزئلما

 لات اننلا ايوه ازال النار ىانتالجت 3-1

 يذلا اعمل قوت دب لولا يلاعن س لزناخلضا ةبدكلالب نوال
 نسم لحود ابدل ميدو نا 1نيلاعل يدعوا كرابس لب

 11 ثياب اردن انئلاجلاب ترق نايلعلدبد افلا ئ
 0 مل مال ال ا 5247
 مللي دكا مس 2 12...

 "نانانماو تيبل حتوم اكل يشر كيرلا مس ١ تمر كببلا
 يره نول بت سس ان اناربيزلانب سامع ا ذأ

 اننا دال نيرأرطعب ديب نمب مهعب ب بهن و اضقن
 كيم ام ةلقل ل ستر تماما د 207008 00
 7 حلا نيفيز اهلك تب |(! از غل عيالبيملل اذ ملا
 ١ هيف 0 نزوات مرلا ان متيم مأ

 رييسفت ايو ءاوح داطو نرد نكتعار رقع ايدج فنار هك

 وزب يرث ءانيخ بده معرب ميه هارب اهانب نمل واز بدو يراشيبلا يحاقلا

 تاافوطلاب'ىسطن اد مدبب تيب لواوعل يو شب ذم هنا ١
 بهي جالا التبت مدا بدروموومإلا ناكزيضو ميماربا» اواني
 يل ان انولقلاة بعشر ملوح ولعب و ىينابرم "طبه اناف كيادملا

 لرمو ةياارملل مهللاوميو تارسم !:كيالم ب فوطت عيا ارلااهنسل ١
 يندر :يازرع يمل الو نامزل نان ركلاب تيبلزا هلأ هارملا
 لوا نع مولع سا يامهعن الو نلاصلأق نع هانت
 سوربي ارع م اينما رتل تلد معاد الاقي وامل عوقرنجس

 يللا وبنتي يكنإل أريجملا امل انهريب يودجسم ؛انوبروسللا
 .ارملار جمال اناف ساند ضوتببلدانعلبس لمدن دربأ
 26 تايم سيفا يالا / هدا نمار ايي



 اا ل "0

 نيكفم اعل نبك ملداوةالصلا بلع 0
 ريانلااةدمو مثوتم هيكل ب ينلازاكا ام ْب اوف واماع نوبي اهطدب وكت

 الع اوئالضنا هيلع اناهلس نابع اتلالمج تربل كل ءزلا
 ةيةييلا ةاثلللاو ترتسم انال هزبرّيانانعفال اريل ازعل ن أك
 ثعب 00 م بس ايذلاو مقالا ديار مثيلا
 روقلااوَمَب نمللا اوياابب وجب مالداو:انضلااببلع ةامحا
 0 انزال هناا اماهثوميءاوهدذلا
 كلل ذضنامل ميل اس اعران لجهد مع العطل اوربا دواد نااللإ هذ

 الذ مبدب يلع .ى.ائارظفأ نادك ا كوب كما كل ب انكذر يدب ولع
 ئطايشلاو نحلا عج ىدنل اتي مانا امحا نال نلت او دواد يفوت
 ف نلانند اونخا] مان[ ةنباطلك ضخ لارعالا هيلع عسر
 مضمر ]كل زناواضيرمركعزلا امإجحو جافمحلاو ماكرلا]ببصنع
 - بجد يبل ف 0 ةنيدللا ائن ع 90

 ئ 0

 6 :رماو دلل ضح 1

 رن وبجلاين لاللاد تل بقنو م اي الت جالسا اماما
 ناب فقس لا سنارولبلنيطاسإ.ءرم ررذحا ا درهسااو ضنا

 رياوتبفاوبلاو كاللاب من اطبحو فقس ممصخر نمل ارهاوجلا

 تيب هوب نمر ايلع نكي مد حرر رجلا حاولاب كرا ا

 دويل ةلطف تلا ا:لطا !١ يطب ارو دي ملال لذ نمرونااةو يما يي

 لكذاو يلافنمسد هاني نا مياه ليارسا قيراجحا ميلاعَْلَم مصالف
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 ام ىلءوسدتل اننيب لزب[ داديعم ديلان ؛ذقئاو وعل اخءيديل
 امدخاو رجلا مرور ةشدلاو معا هند ءاره حتا يطس واب
 تولايكمر ادا الجو رماوجلا عاوناريا اموةنطفلاد بهز نم بأ ميمد
 يعنأ أي أمن [رخوتاب اديقامضحتا دج ان زعابأ مهدج لاند

 تب مشو هدلو نم واعانإو مداةيبلا قسنمل وأن أ مه ذا

 لهل الالجلا) اهو هزمبعو زويل نب احا جفيرابة دعب سوتملا

 ثؤومنر | امهربو يقدم رهن عمرو داب جل اتيملاب نمل أ

 0 املا بوهاعرسي فال وا نابرحالاو نيكملاكي ابدع /ةؤس

 يلاسلا لاف ءتخ نما اير دا شملاللاط ىهزالاو تاومما
 ةرشهوج قلخرضنالار تاومس الجين ادار امل يلافن ميدان أ مىصمتكإا

 تتنراصن ةببيع ةرظن ل ارظن يالا دايجل انابمائاعلما رهخ
 مددا ميبخارع نعيراو تك اخدد لبر مدن مهنراو ام يفهاملايل اظن

 لون كئلذلا لا ناثيلان دوه !ةلخو ا ادعربرمت نم

 راخ يضو (مل اقلخو ارو دمكد يان اخدونو امس ايلا يونسارمثميل اهن

 يرد ةكمامل اصرولم مهلا |ئمر ظام لوا لو«ارسزل الل ذ نم قلخو
 أجا رقومو المان درشلا ماتيس نبي ل خل ذ امتنا ايلا هنن هدا
 ودل ايحلاوانسط تراي سلام ا.د اقل خاقذ | احد ناار راما
 ندزكاد تاون اناار ردك ن يزللارب لوا لا هن ملوك كلل لذ اهب اهيرجصود
 مزال اىلادبسو اه مركريل ان: نم هه ان وبان اهانؤت فن اقنزانناك

 فرامل اب يدب يزجا تن أع بمايوضوم يسب نيمرتل اظاذح نح

 مب نحوبلاب ارذىأع ئيرضب اف نيخاسس برغل ابكر و

 /اوسراو نرذنلانوعنر امل ارنب اعت مهاطبهافرارق م مذ

 ”ياارلخ ان ٠ امه ااسلل مذ انس لعمل مدل دورات لبحو ةياقفلا

 قف أهي ماس بسم الذل هو سر درقلا 1 وطماد ا هختتؤلاو

 بوث الل نيرتو امرك يلع قنتساف بذيل اروثل مانسنب

 م



 رمهلررزسح سفن محراذ اودموسفننا ذافاشن مييلكو مدل مور علا +:

 ظ نا ل سلا
 نيا نا يا فايس يال“ -”نئئاس اذا معبا
 أذا تاوسس ايوا دعا نكد لدرخنم تيحلاقلام لانا ايياؤيأب

 هلام عى نونو فت سا قاكقرششنسس ملل نكي اذ سات
 ١ ٠ طفيل 11 فين الا اديك توني نويل ايلول محا
 ياء جيلاد حر انانباوعل ا لاق لاخءد بحرب اسو
 ينل لان نك لون يلانت بد !باتكةرمنافرحا ل عامواينولالتلو تلا
 نك دلوتتنا نورا اذا يل اليك اناىافن ملون كل رد تناكتاوركرامجلا

 ليل نم نمرو ل 3 اؤ طاع ةول نعضنعال رعا طن لالث نوكسد
 بيسي ثان لل ذناف >.تيبا زج قام سا زاسساو
 6 كو حاملا] الديمس نجد اند ريخرب انع ليالرلا# :يشميسلا حرخأد ل يما

 ب اجاز حل قنلا بدحورنك دال حن ليربجامل طخ انيبيلاينبا امل لاهنت
 حج فوطتن اعمل امدد ارقوأ ٠ أن اه دا|بل سس حسك نم يدوت املا

 جون وج ّجح(نورقل نصا ماب تيب لول اذعد ءانل لوا :ا[مذو
 هائج ارماناركا اجو دماونلا يه ابءاوفر نحنورفل اتداننوش -

 ليالملان اوودرخلادانتبز ,واببسوطو ارحؤبجا اس نم
 اى 0سم 5 اييليص ثيحمددا د.ك لل :لكاسم :ناجا تان

 لمد ةفيلا وام تطلع هلر المو سف عزسوتد 0
 تر ايولذاني نشابو مداامع وطب ارز ةوت اينم ايدج ينسب
 ديلا اتي مج ل يعذب بباريس لوف از حيومملا) اف كردي 7

 000 ا ام هامان نايس ايام نع ديد
 نمركأ اكس د م.ارنوطب ن ٠:0 كلملارمادر يعمل اةيبلا
 020 (رمرحاو حارطل !,يساو !وبف هر ردو لاس ىفاهانئيب نعرالا 1 اولسب نأ
 مهافلخلبق نب نايؤرر "م امال هاذ وطب انوليدا

 للاب



 8 ابك :ليالملاتلاذ 0 بجلال

 ميبلع مدأ ن !نناجتل ا ماا نارك اميل ابدلبد ديبلا انه اند

 انأر سرقملا تعب تيب ب اريبسملاب ليوبجهرما طبل ينبام مالدكلو ةالمملا
 هريس 1-1111

 م نذزممو لب طاحا امومرر يدائمل ا اننعشمل ا لك لوح مرن ان امرلؤلا

 لافن توبياعبالازبو امتسلا تيب داع هني دمل اي ط نمد تادملا
 6 :لم نم لايم ١.210 يح ميننل ارو :يدانلابو نونلارسك

 قلتم ةاَنْول : ادم اوةرميل هواك مايل اوتمزبلا :اندا هطنملا

 نيس فرع عطار ط سو هنا موقت لما ةستاالا
 َس تكل ايما ةردع فعول ىلا عطفنم هربحؤيرط اردو اليم انباع رع

 دوالطرئالال انمازخايوونلا هررشاد من احببت نمّيوصنم نامالع
 0 اقف مجاب طنواممريعو

 متم اقناٌةراد لاما كي هلا هبط نورا نم دي دكا ردلو

 كليف هيللبوا وام بحد هني اد تازع لاي

 را (اتلحأ ليرلوكط اف تلكرذو (هسس مدقن بسن يف
 20 ردل امس ءرح تاعتااول انعيفنحلا عشا: نيب حرس او
 ديو شال ل ل يقوالبس ىلع انكأ ميننل ارمووفالل ١ بناجلامسد

 ناقانرردع مبارل نمو اليم . ركع تب ائكلانل ا اجا نو
 ثسز ؟اهيملت ايرذ نا ميهاربا [يطاسدح بغاعالواد كلا

 ب( هش لسلام يحد اهوداناغ كعقكنإل

 لدأو عشوم نرالا عيب ار.فارس ني ال ا امك ثجدوب مرحلا ماعم

 جيانا داو ناك. : لي مر ءع:نثس لاهو اهلوحامر كفؤ
 الذ ىيتاام كرم رون لام ارا ازنلسسم ىؤببأ ناك محلا نمد وسلا ١

 ةلصاداراونا نورهاكي مات ارهاكملاساركذو ل

 بناه اعمل قو اننعار وكروانجم عبنرانساعاو ليلا نيون :

 مم



 ىسقملا تبر سم هايل ن اياد اوفنناا هسنلاناه .ريلال اق يضقالاو بسم

 هنأ هنت: ىأ نم هالوانسب اك( قلوسو يالا 5 : اهتايملا ةيلكو

 امتلأ ظنللا# هلال داةو ,يملاوهرىىبايار وسل اددولا[صو
 |ذ ذانوتنح ال اقو روملا بىامبفلخ ميلا امص نأ 0

 وخئانبل,عاهردب ام لوخد يع ةنبرق الد اف ةياغلا انزال تناك 2
 ميم اع لجو زشالازكذانم ةننرتل ام هرخأولا ءلوانعهداوقلا تارت
 دينكف :ناملاوحرطا اانا عاري يبل رشاارك ذ هجران ال جح كوت او
 هلاطنم | الملانةنوس ليتل نر ىلت ناىلرااف ملوطد يلع يرق هركذ

 ياى.نبرتقلا تلدوا املوذح نيت هياطل جور اشم كا ةودلك
 يومك ظفللاد ين ليدلايلا ماسلا وم اوخام, ل هاه دهن ام حورخ
 5 شموع ل دتةزترملازكل لرع رك ذ[منبرفلابالا ةلالد,ونلامسلالا

 36 ير اذا مس بلع سايس نإب معلا تنيسرقلا جا ىو
 لسلام ادب كحال اساوبو ينام يهاثبر دهلا ماتا كقءلخديب
 2 ديلا حانت ب رعد هزل وتب نالياقلٌو وس دشملا

 تربلاول ا ب وسب نادعبي ناب لعل ايحو دوتب ناب نا ادعجو لوغلاع

 دو لولد ايلمةلملا نكع نماذو ل ابي ناالا لخرالو سرنملا
 5 يرعد امال شلا هل ديلاوةييشلا لات هلال جوتنإلاةك اراثا

 ن:شسرَْملا لدن نضتئا ام :نمهشلا نال اةحرمرتو ءلوتب للدول
 ل هددحل ا نبع ذلاوخو يفئالاريملا ليو بلع سايل ءلوخد نم
 ا ذذام لع ما اكلجر ىع سارماب مالداوةالصحل ا ءيلع
 نأ 1 أ اهركذرالا ”نالثل اذج املارداومو امزح امركم لاز امو نام
 ازاي ابو هد افتلا:ر يلو سقاها شاملا
 رب ال او ةئالطل ( نعال اءرماب عا عراثلاسا جنم (يةالسللالا
 رمد يلا لاحرلا زج ربعال اننا نيبا يم اذن او نوجا روب ا مرهالب ذخأ
 د اتالم عيهصلاو لش اشلا ضاوملاو نيحلاصلإر وفل شالثملا

 اد



 ريال فحل هاجراادلووو .جاراذم انلاةلببطنل انا دارم اداول اهديك
 6 لود امهيبال ادن نك نجح أ اماهر اننخايذلا ازودو ةمصاخ

 ظ ءانسعم دولا لات نا ابل سأل در ىييل ايهم نوم ليشملا
 ٠ ىبع ديقد اماو هلشل ا هزعريبع دجميلا اهيل اد ليم

 د اوال لا هب ةلحرلانب دمام

 هيا: ئيل لبد اديدلا غن جت الات ازيجي بجسد 27
 كالللاة البلا ربع غفل اكل ذل لاحيلادكن حام انزل ل صواو هئشب

 اماو ايعرت اكح يلع بيرو ,رابتم ا عرشل ادمن امل شغل اب يدارسرل اق
 لَ ةوغوأ ماع وادا دار ابرز ب انئباذل اياد الد دالملا نم اهدرجنع

 ”الارلرا معرف يطأ« ذى ارثخو تام ابملارا تابردئملا نم
 0 زماننا نالامخرمر نمل للاخ اد مّنالئل امنع :انمل نابزلايلا
 دجاسملا مرسول لاحرل اكن ٠6 كبرها نسعمل من انيخيي نايتس عم

 م« لطم: ةرايز لالاهرلا »كبر يركذملا ثالملا يذم نم ناتي اوأ
 1 يب ديد ا انني اعصرافو ينس أنامل ة:نميج اب ن الميل اريل
 يراد رند ةرابز سل امو عوكل: لاق نير وشراب

 دق نع ئيموحأب كنا تارمالل ا ايزبوسابالو بايبل ١

 وتلا ابز نع ننعم يمنع سا يامل زئل ريل مو
 انسوبملا نما ل منى نماء [كواهنورو زمن

 0 ١ مفاد (رلالا رنكل خو نو رمح ارز( نجلا ا حوصو اذه

 امي تسلا ييرونالا#«نكيورنولا 41 عاواعإ ولا

 ك !طورخلا + ليميلع اوصل ذا عارم اهرئاعاهندل او امر ابزالا وسل
 ناسا لعاب نأ اسرية رام نبار وباسل ةدن دخد يزبلا
 يلعال 0! تارمودب الاس, ب ادبد رم غرط ام ا سس رتملا ليرب بام
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 ظ ممادنيم+ا اشلانزع < لاوس ةنانكلو يرخاب ابساا]ب هاشم ياعازجا ]يبس
 ا ةراشا ةشيالةئل ثلا ةرماوي يلا ةراشمالا

 يشللاكم | رهو لنفس لاقيح ادسددلا و
 يلام ملون بادر م الق ءايإ اطعم ان باهملا كنان يدب نسددال
 ءالؤو ملم بلسم هانيلتب ا يأ تالا نابل /اننندتلو نمالول

 لعرب ] ةاس ناد ل

 نموطالل ا 0 نك ا هيدا
 ملم ىاطت مديأ لسبس/ الإ داي سراطن ةراداو لك انجتارعا نيجننس ولع

 اندلع يجب روصىشن ينلاوم لجر ىعب كارلا ارماالاؤتع ملك
 ءلسق يلع نيلاكل اتعتجاف نباءلدلو لبتو اناا هاج هددأ
 طخ ةرنذف اتيم ءيسركي هل ان 0! بوعلي اف باستا نون هةر نأ
 باصاو اكلم تن ريال نس نو ديبسصاوتف ان ل يذو سايت م هنأ
 ثيبا اييللارماف امال عاعزج امهم قربا نار انيجافةهابحتشبا
 ردع (هزئاو مورتاو اميل اأردفت تناكو ةروصدلا اولطمل
 الفلاملا هرمون ارمل لس شو يي ثمحا ريحا كلم ينمي دقت
 تاخاهاطعا : راعلللخداذا حليم يسل لو مامل تاو اهيطتمابكاب
 رجس ناطسلم هير ومجن م بن كلم اناداكذ
 .لدشو 0 بسر لانو سلوي ناغاف مالا ذخاو

 لل



 اطقم اابلطل اهانان هديه نع نايك سرءعو بان جاو لقالأ يسلك

 دياهعم يجنن توبا كرو وينام تترد يطل ناو
 رجلا ماما نفو ناطيلل اراطم تيبوب وصلا درعام :رعاموب
 اجاوكو مب مانعاف مال اربحوم امج طع سرئنمق ءيب  تيافوط ليس نمل اذ
 نابي معمق جوز رمسح ومو مسك نعمر_هلان سه ياقم ليما ْبلاداعو

 لي طاناحنا لال لها احارع لف فن ةيطخا كاك نكي لام اطلع

 محملا ب يب امل او شلال يلهب يوصل رول اوين حازناج نك
 وربع ني سادبم يورو هلظع أن ف دامب بادر أ اهيل و خاوي يأ طهازب

 نيدقمل ايباك ةداداوا نابلس يلع سايمون اذوب نعد هلا نبا

 ؛روبزم رم[ ىنبملال اكلم مل غ2 1 1 1 ] ]ز 7

 كذا ناب يو دوأدواينلالا رورو ملوم علل ديل الغير ائلاو كبرها مو اف

 ناك ذ امام لدببو مجتسدق بأ فال واركذاو يمل اوتار
 ارب نيل تبا علا هيد تشنن نأ ميكوا عيزولاو نول
 بعدواد لاخ' نيا لاري زادت( ديلا انلوتتلفنا

 سوا روصواهر بفن 4 اهطملافو مل اطار ثرحلا
 (ناهاانإ

 ان املس موكحلا ءااه ايم وثق ميل اهدربب ف ا ىياصجالاصأب نآمأ ثلا دومب
 فوالل انف انلاو مري[ تون امه دوادججرو د انجاب امهلكو
 رج م ناهس اسيل قواعو :نالاارتح هانزنا مالمو

 ارسا تب داهز نم نيل درب ( ذاو باف موي ةبد واد يب ايديني ىلاج
 010 ايس بايب اب اهدحا ل اقف هيلا امتد
 تيتا نائب ١ءلخلتلقو ب ةرجخافا« امامه تبنهادتفواذلاننورع
 0 ىهرلا اكلهم نا لاثوم رحاب هاه كالاح او منال اكتم
 وصون زموث سورا هؤهه تب دعانا مسا يس ايلا لوس امر الل

 قمه ءيدأنل مجاخا اكاتنغ اكتب ل املا اريتنف !دداد لان يللاملاىبملو
 لملامذ 21600 تناد ا. يباابمل امسكت
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 موجم

 ككلح رخال ذاتو مالع الع يف مث مسلاقدأو لا [!صاهرما نايلس نانف
 ناذب اسمر داما 7 لاثا جدد دانذ ةنباو ثلاتند داو
 الكر وصخ دسولل هلذاو نلالا تُربلاا هع 3ك سيلانن مل انهت انلاو
 ترك لاح رمل تشرب ريرس تو يوحام ا جراخلا عبرضاحلل ناثثالا
 ا ياللسلا سينا يأ هربا بادر ابو ربرسإل ينااذه
 يبي اهايمدس القول اق بون ذ بلع ناكول انين بلع من دام امثدلو م مل يون ؤ (س ,جارخ ا جزر ا ىدتلا تي
 + اي يله ندا كمضةاهرو هديل امل اءاطخأ نيك ان اجرا
 نربي انتنا سالومب تاقار وعم ىع هجاسنبأد دوادأوب ,ايورز
 يي كا ني ممل ملعفل :نا معادرمدتملا
 ديئايلاو ننزل دايلارتكو فاقلأ ناكساو مج ان
 0 ءانذك هددغ نمامايدارل لاق هك الادلاو ئاتلا
 أن كم ناد اورد اصملا لم وحد مجرم مبلاىإ ان للان 6 ارسم ' تا نائاناموا| | ار ري صم نرل نا اما ىلا ير اند اياعرب ال اقف ,نهخ نم
 هردزخت و ةر امإعلا ن اكميبرا ةرامؤلا ليل مج زلا ن حلا زبب هاندل
 8 يعاب انذا ىا برن ند نم بدرع رعب يللا ناحل اسرزملا يجو 3 رس لا سيدزملاةنبلا جامزد اك اةرامم هداهاو 7-5 امان ويالخا
 8 يئومملا ةيحانو بن احكم عبار ,ئلار اميل سانلا ردح ايلا اردوت ارثور | ل نلف بدا نم باون راهي“ مالصلا لصفو
 اولاواذ ذا مهم ليان راح ايل اس نمانب | خوش نمبأ ناهز كرات حرق
 المرا ميباواصن هوثببأ اهحالاو كلانا ىلا الان واو نزلا نرطنملاو :سانملا موب ب 7 ميد قسالاخا مجدارملاو
 0 1 الق تايد كلاءامإ اوم مقر د كحد
 كلذ طي لادا لام كسا نايا لتس ا ملاب تب اداه
 هربابس مي انار ,مطاصم مب فا مدارلا م حرسب انيز ل يرغول

 ن



 اين

نبكأ ةماتالس يا يلع قدم مورا الافران لاو نال ذزمن نان
 اي

 كنار المن اهباعل الا مز يا نرل نم مالساو ةالسملا ميلع

 اضم ندم نوكلي أ[ ايينالا رمهرمب مو يما «ارباندوعوا

 يال ى دخل كيب ون يا كارو لم يلع اص للاي مايلي

 «٠ دج ناكئمو مجءارب البت ناعم ءل تاجا يأ وبلا: دارا اما رن

 ريانا زنا مهللعا لع يا يلع +: مك بلع دم ايفا ماو اينما نم

 نداسنالا 1 منج اذ لبت ناكعسنام رسب ناكتسو مهاب الع

 نيب نيدض وبل اريلمل ا عجرم بلغ دهن ناكنمودبب ناكاصو لبق نأك
 ناولعمب ادا دبل مادو مهل :دانف هاا
 ار دارملاف اشور ماك منو مل سر اوه مك يلع اياص

 بايزغشا زون يفتالاو و مهظض اردو طم مم ملكو عال مامالاو

 هعمل داصلا نوكيو ١ةخنب يسثنل ا نمد وحامل تت ]فدا

 طبل حمل اك دبعب يا دف 2 وِضاتبعَف'ن اكللا وتلاقي يعقردصم

 تييدعس يفعل ايقتال ال بحودملال اهظتالاد ةلوبلا و ده يمأدلا و

 فيصوتلا 8 ح تادلا هيدا نيم ماعلا نال ءانم وذ كل صنت فنا سلفر زؤملا

 لجو ا جشذ الا سرتملاثِبب يبس يأربعو ءلوتن ممسلا جوزكذدتو

 ةماسللا نيب وذ و ارا رعملانيببو ل همي ةناملارولل ءيلماياعيفنالا

 9 اتسمارنل يا :داعاموب نيكل دامو لوتب امنع

 راثما اديب هتونابدربشلاو بيرقرمملا نود امن اهفلافرعإ

 يمي ء رمان امسانومبرا ًامهاسب نأ ن 6-0 فان نامل 6 ند اهملولب

 اي معتق او يرطختزل ايكس لعدد سه دسب نبأ لاجمل
 رك 11 اكلذؤ يذفا اب,ىسرلاي | كىنلاازه لترك
 يركطعزل اليت ازوبو سيفا يمدجاسم تقولاالل رعب ار أ

 بّبسل اا لاوز اهرشب م ببسل يشل 8 تززياذا يللا نال
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 تاز هلام و ايبس لاوزب عل الل و نم عتيلاعلا لد حلوب
 حويسملانرع سيلا بائع ةيهنا مب قبر ا ليال اف يكدال اب متبل ة:نالاحا
 داوباد ال اجد دوج يلار اسس :دارمرمجع :لضانملا نكاد ل يلمنت : لما يفد ا لاقي ادأ نكئر دعس ءارو اهلل 5 مرير ااشلاد مارحلا
 "بسه لوقنل اال نقتسل ل مئاذ لس انم نو دديببل أيفنال ب
 ناب اع لطفل ل منا نوكي انا نكيو لمنلا يدب وتساب بأي يع سي
 ليشولا نكام )رجا ىو لبن يلا ةنكمالاو يهم يذلا ناكر اتعاب
 انوكنان 'لسشل ايبعب لاوتسا طر نمل بمئنل الها نا ءيلعووسو
 بيعسردب | ياودحان ان محل زبجلا موقت يعل ام (ازورلم
 يسأل ليا يلع ديو لمضفت لا ناواع ةر ايزل إب مظنة ليل ادعس
 يملا نربر وسمو :ر ايزلإب ىلخمب لير ل انباناا0ا ميله تنم ع
 مهرم ىكتأ منال ىخدال اب فردو لبذو انجب ايزلاب معن وم وجأ
 مهلك[ سدو هباب اع ل جضتنل الهاك امنأنم اناوذو امانا يالا م
 تاقاولد:برعل أهم هركعد مل هاوبملاب دارملا ممم ركنا(
 دس انا[ يددا ايككل ونس انو مدن نأ يلدا ناك وفعلا ال اق احلا حختمل لاونال اوي نكذ ىلع ةظفاحأ ادصق لسلو ةيرانش يلد يداشم نكت نانا هذهو كري عدس اهاسوبلا مرا ةصاخ لزمه انم يشناما را :نوكلا نميفتال او ابرام
 لّيجو لت نع هذال ادعبل ,لوترخيو اللا كل ها نعر يسم
 ١ نام. ويسفن :ان د اخلاذ لاق ينالمانذ ديعبلا يتم! امددرسن ا
 كيب دانك او سدتمل تيب لنا رسما ن اياه ل دب يالارصاط تلق
 قاربلا سم ىلع ارسلان اكتلذ طحخ يقدالا رجم ارك ذ ةدبافامر ثيليلدلا نيب يلا نيكف امسايلا ب جرد رئاوام لدن يجعحلا
 (مايل أ هدوعبح بحاول ليك يلمس اهاص ناامتن يشتاادبجأا 1 ركذ ةيياذر جارممل اياءايس ايل بوره نكرم يقنالادجمل الا



 اييلبع هوقدسمو ميم يلا تامالعلا نيبو ميربخا ايلث كال ذل مراكن ارسنال

 يلا يارهمل ةمطوتمل ادويملا ىلا اسال المن اىسل اجلا ارسم كل دريبوخا

 ليما رسلا غدر مججلانوكمو محلا عقب رجلا نبأ ماملا ا اجتو ينينا ايسل

 سرد تيل | دس الرابع سب ايفنص ب ارسا + :يكملاو
 مدننا كل ذوارمالا م راع بهاي ابطال ايار قب او

 اليجارعأ :رراملل ملكميلم ببايأسصدجي ملاسل اياكم نم اونا هب ١

 ركذاغن ملارداميلهردنبر هوت بسانباب جانب مار ناببلا ىلا
 كوئرهب ازياكو ترسو دار او سدتنملا بجيل ا مب يرس امنا

 انهداهبوار او اكوسزّتم أت بي نم ابجسأ نم هولأس سرئملا تب تامالع

 تباع قداصلا عوبجلاداراو ماريْطنّْو او هفعبل ا:داراو لكلا نالطأ نم
 زك كي ساما (يجاوماعو مملاغ ناملاناإلا ناشانجلا
 رابخه ا ياهر رت انماعاةو اهار نكن /نمو كذ ]بت انها ماةواهأد
 تح مل هر ابني مدراس هقدصب قنفعل الصحامب مربذ ا املك اهب
 تساثو كلذ هب رجح عدا ذ أوةرحاوةلسل 4 يعرؤملا ب ين ارسال

 بلافث ببازم سلا ير تاراما م تعدو قدسي ءماقل ائهاوبلا

 الان كلا ةداصل الور نال هو حاسما هركذ ام نقب نقب دفن مزل

 عتزعن ا (ىلع ساولسم ل لبدعإ لاذ كحل لباذو يتبنا امداص
 برقاريعصمل يجاوتسالا لأس خجول سبع نم ابتسم دومسحلال|
 سدا نا ةسونسلا لاء رتل ئدو ةيفننسل اييرطل ا اميرثذا نا قرطلا
 نان اوه قيرطلا نأماو ميقننسم اناره يتقن نيب سيب طخ
 ئعكدرأل كلذوال اياب لا طن ابانهل ا اهرعسم برئ مل ايإ |
 سرب باتي ليال انعصم مل لاقت ينل اال ابا نا رابدالا

 كينج مما نم رسمت ميقشنسلا او ايقشنسم يسيل سدارل اطخلا نوكيب
 تيماملأيإ | برتل ا!لمؤف نحيرتر بردالا قيرطلا ادم امم يكرماسصلا

 "شايب هع م ال ال اونورا لا نكام | برغأىسرقم كيب ىاونمو ىلاق
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 لب نكلر يعجن اذه لوتار مارحلاتيبلا اسال ىننالا كاما را ةاوك احلامي اب م تسب ةيبوتالا يدب ظن ليسرثم ةنيئامب بول نابدينلاوا مْدَو جالت ارز ا ظناحلا وهو طاف اضع ل اقالببجرشع
 نت اينو هيل !انر شامان أب اب ى 0 امابرمادارملاذ جامرع ارذع ىمدرمصلاانيمتلايجادوعال !مزكتسيبام مارحلاتيببلأ اند باهزملا ايو سدتل تبع قود امل !باب ناذ جاجوعال أ ملمع
 ال يلف اب يخن اح مفان ةيكلل لباتماضبا لذ باب كم انها ترشواالا جاجوعالا مرع ٌةيبرتاةانمع نانا نكئاتلطماتل !برتنا مارحلا تيبل انالاو اتل طم امل !يابرتلا هارملا وبلد ع برتا يامل ابابا طتل بانل وتب
 ءلكيالللا جردم وه سوتل اتيب توف يذل بابل نال ةسكالعل تلائم باب خيو اما اهبابرنالا ءارحلاتيبل أم جنيب
 . لا ايميل ةلبنلا فرع أكان اببع اهورهبل نيعلاب اههترعم را م يسرشملان ب ىسو:الصلا إبلا لي دح رامرلا جوتي ناكل ايبا ةلم انبلا وص يلا ةيجاوا هلساتنز ا امجباقي يجصملا ا 1 مر نال الا اإسسيّلا نلاجو لبتاأ ءربشادارأ انت هسا ناكل 11 كحال بنو هلوتب «ركذ ام كل ذ بنل تلق مهبت امض وب يلا نكاما«اننم هوبحولا ارسال نامل ص تلق ن اذ رجول امع مقفن ام :ىكلا تلاق سدتلا تربع يلا !سالا نام الع لمدن أف مم ب جرمد سرتملا تيبىلا مير اوذو داننعمو

 موكل ايل اياب لاب ناك لو يلم مسا هينا اناذلل ةئانايع ٠
 هيئل انئيب لام قنس بوما ةنيبدمل ايإ ارجاهاىاذ ثيببامدساكيو
 ريع نمار وع تسوا ردع سميا قد دميللافل ات
 سور بل ليك هيلع بد ايفان امو هنت وشمل اسيبب ةرهدأكم
 ير او :روكذ ا لابن سايرمالل اًةوششمو يجولاولااملطتس الا 4:
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 ث أبر ن دانك نب ا لاف برسل مالمو يعد !دلاونب اراه ابا كد

 لذ ينم نأكل ذو بااربا لسن اديال فلا لا هنو نأتي
 لجا نم

 يم لصد ال وس داتناثتاست بلي دامني د :نرعانل اخياولاقدومملا

 مابا "ل ادباذ ات اما نأ تددو ملدا يلع رب

 يلانن هن اولع موكشلا د كلم دبعان انا مشا يلم ليرجج لان

 تاس بسد بج يدرك ملم ن أكمب مدد ١ ولع لانا ثنا ءلسف

 تمام ليربج دزني نأ ابجر امل ايل طنلا مد لك يلع سايلم

 0 دبلن نموبل فيلو رابتخا كل د ن كبل ةمدكلا ىلا ل و ةلبتلا ١

 رحال ا اها هج امو ءلونب كلل ةىلاىيافن راش أك ى.بلع ساوامم

 اراامهمله تنك يلا مما | كل ةلبتتلا انيس! هنلبمدو تاي

 صوامع هانت اهتم اا انلعجامو د در الا نب 0 ةبمكل اشو

 يراني تنلّول ابتلاع لككرص وا اناعجاسو لتادزاتسال
 لو طم اطللا ةئالبسانتك ف مل انك تدي ناو
 "ل ماعملالا ةحوسندم اميلم ثنَكَّملا ةليترلا اناةجام ءانسم

 اكينللالا جرسيبا ءسزع ىلع بلاقي ن مع تدسجب لوسرلا عيناي نم

 ةنفح ن اوةعاملا ذل دنارذو ,رما نم ةرسحج يشل اناانطو يذلا 2
 :يدجلالا ةيلزلاب ١: تناكانار يا فددع اس او:ل بقتل انم 2

 ِ كيطبل نا اياكأمو و دخيل يامال ننال اياه

 يا او ةيلنع تملا يب يلا الص
 ياللا دوعبلا ث حدب |ىداو باعحلنب نا كال ةوراوغل ]بد تام

 سنبل ين د رفق ةلالمح ىلع انسب امان اسرتلا نيب ملام نه انووخا

 ايي اانا نول لال اقف :لالش يله تام دثن انيله ام نمو رماد
 0 د امهسال اول اف ثم ثد اي ايد لالدعل او مب يات نداربا

 , مسا بعكلاإ ا لبتلا] وانا لبت تام ناد اتت لع

 انتا نم ناك لاس ن مرر رثعم 'ىب اريلاوراجل اههبنم زار ذ
 بال اقف راعمط م هانايسيتبلاملا عرب يس قل اذ نورها



 رينز اّررام نيدلا انناوخأ اب نكد 5 ابا" ىلا سالي وذ 95
 سلال ارم انؤس ل زنيس/ بانت ل رقوهر سدتل انيبلا ملال يسن ارأ عياومل قدا الام نأ ١ با يافا نبل اننلابدب
 ررمالا هب لكحل اب نامعاننل يسنلا مب ةئذ قسى سائلا سلامجلا
 رمالارعل اهل نال قد باب نيل ذان |للسكو :يويدلاد يملا
 رءىبب يلول نأتي هرم وب لكل لكن ا« يح امس ديب ءايب دوي عطالا
 دريمول !يلاع اهئللا |اذدءإءنكمااذعكد ينس وميوالارن ملذرجس) |
 قنوطم الم دريل !إب تيا«! ءؤحتل زل ل ينتن وتن اهل او لد كلاب
 لبوحس !نرريا منذ :بهكلاو اسرانملا تيب نع ةلبتدلا) 0
 تاتششاد رما هب درحدرت لذ ادلاكش الا هو :تمو رشم ابتلزت
 كناراابذدر ء ندا مجرس ممل 7ديانوك لاجل ددر 'دلوم
 المل ان ١مل دو مالسأ امارامس ا تال ذاول انائاو نرش انك
 ارى كا ناكر سيصل امةدبانأل ذا ملقم مالكلاازود عوفد طم دويلاد نّننانل ا وراتكلا يب بدلخدد علل انلشلا
 نينا اولاجكاعو انلاقالاثم اودبحراد ان حرتل او نفلحلا ان وفل أنب
 ساير نإ ءانؤشل ال اقام بيذل ارابحالانم كابتن 4 اهاعةلادلا نيس اي يبل اورسدشلل انبي يثو ةالسدلا ب لاق ايلع اميلعارن هبل ١ مهتلبق نع نيسولل اووثبلا مقرم يدا هارام
 ترد امطق ,ل رايب برغل او قمل مدد روع بلش هلوتب ميل
 لذ ,تاذل نوكلاد | امزم يس نهب, اهتم امبنيب امو برفح
 لبد اابحو اق مدانال بتوبت ا اود حاد رش انإف تاما
 للا ةالسحل اءيبلع يسارب | ةلبتد حو :بقكلا مجلي 3 طابص يلا اك نم يدب يلح مارت الاكس ةيد يالا يرتل ابرد اش
 مارد اووي امعا ٌمفاصأ مدعالا جحر كورل نينسول اونانلاب ساانأ
 يرن نري دَم ةلصانلل بالا مرقواديج الب ايا سنا ةددشم
 رمألل انو دننمو يدرلللا ل طلسم اسل :نميج ؛!لادوجو درست بلكت

 اابتننماب



 اليا ىلايمدار ميكو «ب.انبا ةلبماملا كل ةدوب ناكو نيد اايفللساب

 مد ل ءاهاسرن :بذ ليل وع لشسلونلم تردلا .

 ننعو نر اغاذ .اناق ةيفكلاوا ارحلاديسللاوك؟ [طكم ةالاسصلا +

 تنم رس مكييلم سايس وبلا نا لاقامنمساسابع
 ار علر جوشو منع عرش تلعب لوابزك يحاؤن#
 ا رطنلس أود ةلمئلازمانا مدفع المرا عرياتوتنبدالا

 تتح افو هى أرينا دكا اولسصم دهب مجستلالذ تيبلأ

 تن فمخسإلل ل اوول ادهم دلل ميال شالا

 رثعم الذل وار ركع انج رع هني ديو وا زم سر ابع يبس از رجع

 ابأدعأب الا بسوةمو 4 سنتو عياد كاسيو ايكو 5-2

 لرحو بازل يقدس :السصلا و: ,لوختذسرفلا الع نيم نيتملكر
 دير تش نوبل ارمسف لاجرلا ناك ايش أو الان اك لاجرلا

 00 عبصل اد دال , ابدل هاىلاءالسمرو ئجابذلا
 ارثوانيزلان ارؤطل# لسلاو وحواولّوُد ملل باطخ

 تنم يهبل اب مهر نم تباشل نحل كتكلا ىلا وشل اياد انوبلعلا

 امرا قرم ء انثى أب ْن ولؤناعلئاعب هدد امو اميل الوب ران مونتلا

 كبت اراك ا نميدوميلاى ات اشم ابوهرثما اطعام هنويسوملا

 نيل ذأ: ن ةلوقن مهلا ء هوم يهبطو مالا ء:ىط طقوم
 كبت وهبت ام يااومام: ةلبتلا/ل فريف هي الكب بكا ارثوا
 مايداعاتخ العا م سرشملات بب ى امنال لست و تايالاداسع
 ا فرش انا: ميناذ ادافانيبا أ

 اميللا كل عارم ملال منو

 نائبا ناشر ا اهتز نااوامسب قربلع ساواص يم لسحرلا
 قيرطلاي عيل بلا لول !ايعيبلا لارا و نرامتم ا قرط يلا
 نملك مل وتب انها اثلردو ةداعلا ف فرخؤيرطإ كلب در افنملا

 0 <؟هكنيي
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 0111 ود ىرامتمل ازيرطل ار يلع ناكناو
 و باع . بناه َتَل ىلاعتو مناجم دا يعلو هيلا: رح اب مع
 0 دلسبانا ىادارافركحت شرا نا ليقر طا ضنلا تابشا درعلا
 هيرو ا ةدربب بح مدرشو ةبقلا موب هتمايإ عل مببل هد
 ملعب نفل روكي حازت :ةيجدا اأو لك هيلع بد ايإضص
 ندتيطوو هول امتلساف ةبزت - نأ داداجلاغتو

 اييري سام دبع انوعس المت سوت تبون ونا
 لاهرلاوف اما و بلع أ ىف صرحا مس لشن 7 اذ
 طقسمو» 2 !ىلار وسم ا١لوالادجاس هس دلل
 ةافوعو هرلوم دوم يأ لش الوب ن طع يرش !ممساد
 جالا جربت ناو مرج لح دلال ةرونملا ةزيرملا نجس الاد
 |دودوم كادؤا كب يدم رجس انا يدع دريدا, نفدوأبم تنس
 ام مدجأ اح هربيبض اك انهارخاننمر وكلا ءلون نوكيد انش
 | لولب .ةر اثنا ١ ان ا هيبقو من مث ع لاس انهن ايميدنن ا ا
 يتاح هيب ةرالنالا نا يوب ا« كل ١ دوس لق ريس
 مسلي | إم ىارهم باوسنإل يااا زهتم 1 0

 تيان اكلنا هزم + 'يذرامل !نمعب
 افي حام يفدال أريسم تاتو
 ,انمكراب يكل اىلاعن مل ىو :تشنئانيلع ضر | يرتنئبط 57
 نيلوذلاىا يل الارمجلا وس ةكرمل !ىقارلا ل انو درب لتقلاو مل ابد اف ةيامو الار هنايزلا كرجل ١ حابصملا يد اهل وع
 "كانو يطرأ ءيلداتيرالغب مد لوحانكراب ل اق يبكل يت ااف جزين ابحي رنيم اركل دن بو اه لرابملا ولن دش ل سكام
 2 1 ند درك نأ بدالاىافن مننا ممجر غي ايعار
 نملالع ,0لوخو جراح اهم ونكاوجسملاو يك وملا نا مم كلدا

١١ 
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 ام مادام ةرجبكلا ةلوبِلا او راد ىيتنالا وسم !ايموسجج مامنه [ايفسسن ٠
 ادبوسر مذاشماد ملم لكي ايبا ارذنم ماب مصالح إب موكل
 لود هلل دانا تلق ءنيعةةالسنلاي ميِد :دمارلا: يضلاّناؤ
 دز كل اك دو رفد ارا الاو يراه ارامكو دهر انكراب
 ةببشل !ليلف هامل اور اجمال ام ادام نا يوب يدلي ةدالادبعمألا
 سيال !«ينيرلا ةكربل دان الفاو له: لوح انرتبإل إم لوقا
 جول !طبسعو مربقتمو ماللاز :الدكتا ميله ايلا ازنموياف
 و انَرإب ةيييدلاةدارا عم لاق اناو بع ةلرجل البل هاذيهز لبا اد
 متجراخملا امياوسوو امون ان دابز ينل كرب يكن هيلي إد
 مسا ام اتلطم بز اخإلا ل.ل مانجا ينل أو لخادب مصاخب تسب يا
 طللد فسم( ام ماوحاب درب م مناخ لل يلع ءاوحام ّىريدل براذامو

 بألا براقامو ماكل | نهرا لم تفالو هبطاحا ام لوخابةأدا لب

 عيوا ماكل اهدنا يعبر اًقامو مقصال ام نيمار وكول ا يوم ب ءاوحام
 جر لوحلاركد لاتيإا بل عرصت اذ سرقملا نيج ادم نم
 رجسملاب نيرا ادام لمع او معا كوبل انوكتالو ءيسنن سدتملا لبيب
 لش اراكك هد اهدوجود هلزح كلا دوحر نسمزللا ذ ١ ملوجامو

 كولا نازل ذ نم باو الفار ءلوحاموومخ ءلوجب دارملال زمانا

 زان امركذام ىلا تعش زهاب يلا ةكوبلا هاه كروي يلا
 لكل اونو ىنبب ركوب نوك نب اد الانس :١ هلؤتب هبل

 لوصحف ل صال اوم. الا ذا نالؤ هام اسر ادنمو ةكريلا ل وصح
 تان ةكريب عاقبل انين ءىباؤثو فحاول ؟:ههداكرابدتو ةلوجلا
 ادام ةليزفلاو ىو "ا !قيرطلاب يناير امموم ناكابإ أو هو مم
 ل اهئون ماه يأ ىتكملا تالذع مدت لابي, ارزقم اننم رضا
 داازنتو لوح: لوبل ادوحو ءيل ايبا ةودونم للا هيد اكاداب



 وي مامي دلو ةموب نا ةلوبل | ءلوحانكرإب دوني
 ,لام باوحلا وشمل ١ ة١اراياعو .تداعاأيل تجاحلك كلر وظن نثر

 :توف يم تال ةلوب ىم ملرخانش ابدأ ارملاطدفو لوثب

 ةاملأا نايفءاج ايم اسمر اق امر امير تطيل الث ضر اردويفحإا
 همم تكن ٌيلاكربلاو ليحل !الاحلا مسني دوحلا وهام لولب
 تب يه تن م امك ضرالا « (يه نال ملوتبمسلاز ائناام لان

 نيس !لوح ةكربلاتلنألا 4! ناد بيا لكي ن اسوا
 رويزغا دارج بييهانالا هين نشات ذاك ىصنال أ
 ىسملال حكما هاج كلل نع ببجأ مارحلا ييسملا يلع

 دعحعر قينتتلاب يوني يرو أئدلادايثم اما ينال

 سوت انهصخو ىلشاع جرئاسم هذرتمو بيلا بلو بصخلا
 م "اوازخجل اءاهطلاوذ ذل ابو تيلنفلا| ةيئل را انيلارسك
 ت-"قذؤبلا انعياثلا لتنلننلاةهولملا

 . ليتكلا ن امعو تخيل يلوا ناكل اهل اهيل ءاهاثب اولو ةرابعل
 تلعن ىناذانط يددائ ا, يسملا ل ىح ملوبلاتن م ذل ناذ

 ايدل زأبتم ا ىقفأل اره !لوحةكربلا تلق مارملار عملا
 بدفاراماب مرا جن الروعة كربلا ىاديبصخو انج هانرر
 ىلأاه انياركعب ةلنسخلا هم تان افبعضنولظئلاو
 تيزئاولاوأ ئنطونم أو ئبتكا اعلاوؤيؤب اطقل ةيايبم
 وي داووهوبصناأز رق ياكرجالا نأي نب ,:ناولاؤئمداقلا

 ١ ابر لات هلونب ميلا ةراكنالا تف دو ب هلاوبو عبذ 4 ذ
 يو أ قتبدذ نوم عند ةسعدا ب درو نم يا

 عدز ي درئد اونرمههدلو نمو لمع امس امرؤ نم
 : ترمصح نعيلافن هس مهو تن 5 >4 رام انما كس ومب ما

 دجل ا ءاوبل اهمتتملا لن وكنا نا لمال ىف اطيل طغوتيو (شولا
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 قوت نم لضنا يس رمل كربلا هل اي.دلادصتب اجو زم مارحلا
 <«لوحل ابد ال اليئذو باومحلبتتلا اولا ومالا ةلوهلا
 لا ةلوبل اذ بوبي دلاو ةيبب بدلا نازك ايشفالا دهس(:

 لفل نيرلا نم نم مزنن امرابتش اًبامهشحملا م ارحل ملا يلا ميفبب لا
 ىلع ب وصلعم كمريلسبال (ر ام تبق ل وهو تالا زماشنز
 ف ذلا هش اهذلالوهؤئالا) اقو لوهةَكربلا انعنو اىا تيئرطلا
 وابل كب ءان يدرم)!ديبعوب الاف مهبل ءيلازو كانا ند
 يسم ايل اعجاب لوخإل يا بئرييثمل او لاوحا يلع عنك هيلودد
 لاقانثث اياد يونل ل افن لوقو ,ي دنت ىلا داما ناو ىفنا |
 نر قلب ميرغل موبق نيب رشا هم ام بأ ةماهل ارث لداع نبأو ئيبسلا

 ل

 دوس ولو انتداب لو ب هيمو ةلكاش لال انكر ا. شعابرج ءيطعلا

 انش ١ يندالا ريسملايلا ماخاديجسل نم البل هوم برس ايدلا ناجم

 لانك ابمإ ابملوف 8 نيلكتم ايلا هدمحب رس اي ايل 3+ زئسولا نم

 الملا نال ما جملا قرط نم ثاننتالا قبوطد انتابأ سبوع
 ًافصالا لعمل انحو ماما طشا ناكرطا بولسإلا ابو هزت ا
 ير يزلا ناجم | اننملون ياو الاوت خك مل عبدك ذا ىلا
 مزقت لزاناهنن ناني اكمل يبن اوسرثا ملوث يلا ةليب هنبهب

 ةئابإ نم ميرجل لافي ارساط ايطتنن ناكالا ملهتل ايبا يبل انم نب

 اك ارابذأ لاا نم ومب اكل نافتل الاد رعبا يبساوم 3ك
 كم واصلا بشت اوه ملأ هل وف 'هسئل ىلا اننايا ام ميول

 ب ١ ناد نيللي و انمرهاظلا
 قاس اك اذن ىحاججلا بابها نب اب طري يضطلان افعاينبم
 ىلع لرب «زسعب يرساوؤلاد اهسلون ن!تانضالارتل 3 هقدر
 نلخلد رس ونام واعد املا ماع سم لك ءيع مسساياص ءازسم
 :تسنالمل اورسل ا ارنب نلف انيع باغام مي! ببقلا ملاعيملا

 ١م



 ”داهلاو ببول ارلاع يام لوط ةراهلا نوما نور فلا :رضأ#
 يأ ةءاهئل اوفا املاع يماتلا كاتو :نيالئلاررداهإا
 صارخا مرشحا مراعي اوحاد دبس ناؤلارها واين نا هلانع
 |١ لولا نافنو هرجحرلا هب موتنا بيؤل !موقنو اهشارهاد
 جليلا+. هال يباوسز ةبالملاورسل اوا ديدوملاومرووملاوا +

 ْ با لكلام نم بملد | ةسلل نهاد ميلم لدب اب نأ ”الاعا

 ىكادسفب ال اجمع مكتمل ماب نانا نيبللا

 كوخ م ١ هلرخةكربلا انلزنا ءانمم انكر امو غل ال مت لود
 الغضبان وم :ملنعلل ن وشلاو تاكوجل نانا زنا ولم لاذ سن

 ناجكرابل اوهر لعات سا ىازل ارستر ممل امج زمام أ يطلعلي
 يلع نئينط ءليلدةيأب أ اع !ملولرل انا ذو ا 1

 ا ةيابحلاب ناب[! سم ىحا يا رحآ مظعتل ايا م
 عم لربات | ابانم.هيرشل 0

 ظ 0 ن١ قبس امل بشائملا نا/ىمعبل الاخ ار اررصم ٌءانالا
 يدلاذوناو شبل ييبنا ةيلفع تار ! تن («ايلذعيرل !ناماذا لاقي ناالا ظ

 مر إاما ودلاديلا حاتم نواط افعال كمت روق
 اوكا ةظعو ا علجيلاتاذلذ امال بس انم بسجل
 يع ةباحلاو 0 لونماونو يبرللات مع

 ريصبلا يسسلأو» ىو :ءلعلا نونسامإد ناتالاى) منا

 ملك ظملاب ملك بلع سا .ياضنخأ ماقمهلا ر نانا
 ؛2مل ةسبعو ا ةيرتلا يلبك يلزل اواياطملا ا ادوملاغفو

 محرز ا! لفت انع عيجرلاياو سحمب ىبرز حمس ىف يجع
 ليندا 0 ا 5 هر 0ع 0

 0 ياو ا كن ا
 مجو ةيولوالا 03 فم قللر طي( راو ىلدارك داخلة راما >

 دا



 رولان عار وتس ايي نولي هرمول نولبالذ برئ انسب يتب سونغ ذأ

 ةارتلا هزه يلعن لاقت هداج ا يب انختلا ايلا رمل سجلاارفو
 َ لنا , لوما ور ازيا 8و تن ان تلا عبرا بالا 0

 نيب نال اهبل ادددالان ءرحاو صد اد :ىأ د ثءارم ثالل انثلالا

 قتال نب نازل اول امل اف تابّمابلا اماو يلدا: ارئلا و مامون 27

 ملرتب رك ذ ايا ينجم ئناملاتافئلالاو هب - ع «.ةينولاىلا انكر ابويا انح

 لاننا يا امجيوواتناباجولغلاإ ميرمل +: مسح! ئم تفل رمل

 بوسه ئ ملافلاازر> زرع مسجلا اورنا,اننمهلا ةداعأ مبوب نا جبارلاو

 ب ١قببا ةيملاورس اماتم ل ىلا ةداعالاب يا امهةسبهل قير ةراكحلاوبا

 - قبس أاحولع :ىيزلا دهب ميظافتل ايبا دونع ان |يإ ب هذونو بسلا

 + كامي ايبلاب ىزاأع أع اميدارملاى١ةيورلا معو 507

 تاوعألب بات نه لليل اللات هب لك هيلع مسد ا ياص ميببمل ل اهن مدا
 نطعنزبادا يدل امن س١ ةر دق لع هل ادلا ت ايلا از مرح طرالاد
 تنايلاب هارملا نوكيا الي كداهل بستن نطع بياهمل ايام تانالا
 اك بياهيلا نع الا اني دارملا نوكي نال تكد بيا نع جراخلا
 ْى 57 داه ةميبجنلا هدر الات ايل انمي !ًاييمو صاخلا لإ ماعل انعم ئه
 ككل نهر دوما مب هيرب 02ش ماهد نم هصَمَل |
 0 ساو دار يوطلا نامزلا مضننو عربا ىماثلا
 اوس ص مدن ندري اكمتايإلاءا اين و رمهج + نيسم ليلا نم]يلذلا

 ردم نمانم نوكيا كيل ياليت وىسدتم أتي
 00 نكي داجا# رو بديدبب قل دام قو

 كلا 2 بله ديد اولد مل يرملانوكشد املا امي ان ناب اياروسصلا] باق

 ملوث ميداجا يرملا نكي ديب دايشدلا؟ (لماذ يلامداصا مهروس
 ايس ازمب دب لس هدد ١ ءلونب مءاطذو مير كدلك ناد تذعلا 2:

 0 تفرعم أم“ ؟اماقم ىلع مص لع ساستوقز ثايل

0 ١ 



 !هئااذعيإمدربو ةسقلا قا هساكردمب لم مهضب عقاب
 ام سردملا يب واد | تاوعلا مادو ةالسصلا ميلمايبلالا

 اان يم يلع لطم اجباوي رت اوي نا نوزع ناب باع

 0و ساو يتناسب ن يلدأوشت لا مارا

 مجم م مهيياعاوننب م ماكنا فايا زملاارل وأن اانماو نياع اوني
 4 املكل' ذم ةمدطلا ةاردكذمل كال ةنيت موا بجو همس

 سنصل يتم امةذامعب بل اكسااد ولاحد جاحد

 20 نوم يبس اصرخ قرط نيب اعانا نم

 انؤط عادم ل سوم لسالا انورطند كلذ عمو رم ئيسو كيد
 يايا نان قبب تو هنا نمل تا: ىلعالا

 ل ناوتنبالك ت يمياعرداقمساناو ىداعا الوجد

 نبل قارمل ادا ليي ماهم نم هيو يانا
 ”20مداول نم بيلا مثرط يكنم دع عرذاح هثهب ةبأ درو دند
 اهجاريّتس ىموزم هش اسلاوانشلا موس يجدلاهل اناذك
 ةيقدلاو جر د نم أوج ئيسمس سوزج تمدد ةفس دب

 ردم ازختش الان جنو ةدهاد ةرمدحا فارهلت ءارثر ايم
 0 اان نحت ينال اهزاهؤطا لاما ند اخت نماذج
 اا اني قاائاو يبل ايام ل ادى ا نهبعتتلل جني أ/انت ايا نم

 اناذاو ميل اهلصدوت ا هأر يللا | لدا أف ىلامتدهد ات نال

 متردد ب.اهمبو هات ابا ةلحلا بسلام نعجن ى امظع البلج
 يبل اصبب كل ذيار يأ ةيصب انهي دورلاو ّيللملحو
 لاقو ٌمطقِْب هرمعف يل اج يلق من الونل اءارملاو بلت يروا
 اب يرس يذلا دبع ناب ميلعب ب راس اندل اديعيرمل لاف 51555

 ممصي لاحلاو ناكل اي أ نادل ريملا نأ :كلذو دابا نم ةنباك
 لعفش دن ينرصلاو هلم ئيفح (ن ومو لحم داضم بخ انام

 هينأ



 ركب ارم ىمختس ى | ةإىم ارث مريم نيكل نب دموئر كلب فنا
 يتيما اجار ريزمل ان دكبان الجو عيشصلا اذدن مدادالوا
 ءتلرخ :انلل يقول ةانليربلاو ةزحوبم علصيو ىريلع دا
 رستهلادت لمشب نأ يب ! عصي هنأ اهيا ىنمل اي | ل ممءاييض

 >4 ََِِد اذه يلع ٌيورلان وك ييصلاازر» للبت يأ
 ل ةرهاطظلا ةمالعلا ء ياو يعج

 دمرا ذا ازكو يبرطل ارز ايجورعت قيرطلل

 ءكمالع ميلا يافع 0 0
 5200 يلع جماسلا اقفل يأكل ل ةرحاطلا
 ايلول ت ام أركياع لديام بهو سل لاب م لدبام يعور لسرلا|
 اهم .سناممركا يلا ت تام اركلا يلكانتبلا« هنابسعاب اركاسلل ابد
 ليتات قسنلاناهربل اذا تاساهر 6 اكانإ د عا امو
 يأ يلم ايامه ةلراام لاقت كراج ناجم لذياولالا
 < او:الصلا بلع عماربا ده انتل اقر تان أ ضب
 اور ١سات وتلا اربا يرن لي ذو الكا وس #إ

 مالوم يان توكلس ميما ايرناسيتو بياهاهطةرزرللا

 ىدعب ءاداوامع كوع نال ذو انين اردو ام امل وتسبب سرااار

 جس د
 انام منايلاع لب مل ضيلالاو تاريسا نوكأ ب ةمومت

 ناقل د | زو ىاعد 00ج “٠
 درج عارم لشن الل ارك اذصلاا يلع مج

 تراوسا:ن وكم مجارعم ايار م هدارب أ ناك ميج.
 0 يلزاانوبم الان نضعبلا مادارعم ان عارارركو هلا او

 لاوس از ىقولالائهد انا ةيرا مخرب م اربا ابدد
 نينا اكلم ب ايلف بيب اصح نم جارعملاو ايسالان ١ بالك

 مه



 هدتطغ عاتنزالا نيل ضحام ح .ارسلا اب ام دارملا لاتب نا نكد
 "نيَِع نئر ١ يلا رد ملل ااا سوي لاول

 ا رباثنا نيرا صج ركدو مج
 رهو لمسل الفساو شرمل اح نرالاو تاويس 8

 ييسللا ناهوبلارم بيج اد كل ذ نع بجاو ةلجلا بهن اك

 كوه بابحاو يولطسللانامعل ان لاولاازه دروايذلا
 سناتابا نوب مهتالاد ت اوبسل اثولالم ناب بببطعي ال وننن

 2 بفعل دامرحو اناطل ازممسلاواضوساعاضبب موكل احاشضبأ

 خلان ا ذدصل صوصنخلا ارمعبل ا نم |نندذا ين ثبح نم ةيحاملا
 نمت نلاطملا نا5 كلذ نو دن ةدنم ناذرهو يعو نرسل ولع

 اسوصحإم كاي انرسجم قلطملا والو رك زم ل ١ ءدوإبل

 بار رذل ييجلا ةروم باعت ءلوتب ةراشنالا لل ذيإاوماقلا از
 ثابارث ةلااونان عر ميكملابب راو او يركلا ير تاب ام

 داوئلازابولو ين ا «مرالاو ثااوسا أت ١ كل كتان ادقحا

 ىل يالد ارقث م ناسنلا ناهربل ايلا زيي دعم اههبعب باوجلاد

 لدلو لد ام ن يعول باوحلا اذهنافخالو ىدااد اكجارعب

 فس ناكناو الور وكر ا اولا اهنا“ احر فورمملا
 اوزسا عا نيع نتا اي ايطبب نلاقي ناالا لب ام

 كذا كلاما نحر أ 10000 اد نمرالاو

 هند عجار نأ + يمبلا ميبسل اوم. نامامث ءلوتو 2 يبرم
 * ا لوب ايا نيرسسل اذ اتاك عصملاباعول اهل

 .جبل اريج يمداوم هاير اخزلاريسعيد يادأمب

 قكذبسح يف ءيرثيو بركن اديه واخي امير ماهل لابخ |
 ىلا ءريصلا جر سين اروسالو يبطلاومو نزح ضع لاق

 (ةيعاقبلاو لقنا/5 ينم اهاس جلاوهو دما

 لاق



 طسوت اما ادانم الري سبل اانمالكل بسن اوياهبايادنا لان
 ١ تبسم امم نيئللا اهربخو نب ارمس نيب وم. يعالسمنل اريبع
 ماب برعرو نت اوسلو ارها نعلسمئلااو لسمالا ةربَخَو
 اممابح ان او متل اوم يب ريل لم لعند اريج هيل ادام ابيات
 مث هرابع حملا جالوالوا مب /ن حفل 5007 اوحأ

 ميسل ادزسسملا سيقتل هب نابل اذ هل يب اطماهفلل او

 دنع اب يصل أذ يل ايتن اع رست ارمقنل نييراجللاب
 يل ادررعج ا زراعي[ ببر يامر ومعمم اعلان أم .انلاوم

 ص اصحاب المال فو نة ان
 هرجعولا زري ردو دم اركذ نييك يلام ميي افمص
 صضصخومل و !انإ ل مونسلا |, مديضعلف مهل ون باثلاو
 هنتر ىلا نسب تلمح لان اكءرييعاد ود ان ركد ىاركذلاب انالذ
 عجيأم نب نم ءيل ا دنسسمل الصبح انه يندحلاو منادرشمم ىاركزلاب
 كأم دنسبملا ل تب ؛ ناب اصننخ يلا ادنسم هوكي ثامن
 ىلاراسالا جرس وجر نوم الل الاهنج تا ةيورشلا ىج الا لهلو 0 لات هانعم درب
 ' موب :رملابر ياراثا يلمع بن اياس نار تولأطملا

 رسال هلو لود لاننف نص بدم - مد ممل ني قلوقو من مهالك
 تبرحلا إلا ملوم كل دنس لوتاد يتينا نلزيمم اهرطني اريل
 اير يلع كضزنفا املا بحاىب ىوسعلا بردنامو سدقلا
 تيك تيا املا كاسل ةحرتما تلا ف1 يسلب
 ابيخلعسب يلاهودبو ميرصسب ينل يحبو هب عيب ىزلا ءوس

 ١ىهن رع ةياتكالل ذاب ,نمو لولعب اب كل 3: اهل ا لفترقو

 0000 :؟ر تناعاو هرسب انودبفلا
 ” ياورل )رب ىينسل و امي كر رب رب كلل يراوح ولم ربع ضم



 2 تاعراكدلذ؟ هقيفحو عسي شطب ىو مي

 ارخا ادعو عاششلالا ليسَ ب يلع برل ايطار دبع ء
 بون نم نال احلاد 'ئلصاول ١ ت تامانم لوأو سوك اش تاجر د
 نه احالا ءاتم ىلا نابل: .:ةجر »نم هانرذ برق لفلان مث شرملا ,يلا

 تاطبالذ مترعبعب نوب هدسائي : 220111110101

 حرم عيسانالو طنب هبقرظُن اف هرم |باكا كراكو هركزلالا

 اقول شن دبحؤلل ال مانو سطس بدولطب ناو ميس
 ءااسرحا نامو دانمربمبلا بيل نانا لفل يدر
 ناين. 6 م نامل مران .ئافص لس ناكر أو اهب مسن تسهر لاق

 ارسال لم لور ظمح مالانزم ل ارماث ارم ك اخ نا هت
 ليل نركز اذه لبع درب ممثصبا نأ ضب من لبللا اش 75

 قيرولعلا اب سجس نام, لظلا نسب ن أ لعمله مدايإ و نأ
 سان امل ان مين هناك مىظلا مس أنك لاني

 نيد مينا اكول امه'يرعبيال ناني مله لابد اانا 'ليبل
 يزل يللا اع هراعد تلج نم يذلا اعد كو ا ولءأك
 كيش لص هياهد نمو قاس نارا هليل ءلفشي .نلخاح

 قاس كل دوعو ميكاةصد يبا مطلة نك ككيبا لوف

 لونا ةريزص ىف !كعو ندتملا ثيسوي هالمصلا جيلا تاوهد

 وعد يبرم ]عمل ايم ةرعد يب لكل لاق يبلعردب امرت د

 ' كريب" تاه ديم ليان يومك ةعاندل قوعد تابخاهلاو
 ظ هتان ع يمل ثنا ىخاغلا نب ورب نس داما غااطاواك ميدأب

 ياتو يحبو يماىمابر ابد اقو مي لب مدر [ىميلع
 5 .اناط كيكسإم ءلثح دوي دع لاب ةااليوبجإب

 لقنا ديعملا دهرا انه ابرج :

 ةفييابلو للاعبام ءاطماف يبو ككمل ب سيطومس

 و



 خو هيب 7

8 

 رك 8 ةدحإو ملم هش فاطم ثلا 1هشا ل

 يحل يا وسرد 5 تانيا

 يملا يازل القلاب بلعّذمو فلا لكلاب هسصخو بيزمرتلا

 كيو املنلا هل لكس ملوي لويلملاومو نسب تايشأل
 اركاب مارجخإ نيصءوبزال 7 طي ىبركلا
 ا جا ميرسل أ ايثال انس

 بدروال الون سنا حياوملاواص 10 ا
 امنايلع ايان بعبلاو ميسل انف صركذ ل نكل ابح اسنان
 املا درمباو ابرمباو عساوبو معان هئااكو تاماركو هتلالاسر لمع ئبح

 ةاعرل املك رمح هببزأ نكوبحبل وو يش بلاط :

 ههاملا عيل نارجلاب اهي ابد وتل املا ايلاذه هدفت هلام

 ذافءانب اوه و يبن 1“ :بقعل اةنمرلحاو هيي ياي: بلا

 يكول ا +يلازفل الا أك ببسلا اه هيلو اعت بن جار ناز نيزملا
 بيف يوب اهرسكرو :ييملاو ازلا مهن بزجال لل اوم
 باجمل اذعل و تقيزحر كانا كانا اوعكاسالاو كاد دانع
 الهرلج ءازاف ةباظ لدا وعمل اك (هينوملااناف راجل !كيزلا

 امتلك سابع ئالاثدب طبخ او مخرغت بولا نا اك ةلمامارلم انه
 ملعتم بطب( ياملعا| انسدارحلاو يبدا مب ةطاخلال نع نيد ذل
 هويام مسيل ىوجلاورشلا ' عبار ناكناو يب اواخ ناو عوسس

 عا



١ 
 ١ ايلا رول

:- - 

 6-5 بادو رمصم بب ملا مْ
 . انهوارل يلا ارماظلاد مدا ,انااهململا مداني

 1 : ويرا# اد ىلا ا
 انئلاةدشل : :ىلطمل اما املاخلا ليللاوب اولا ابامرصو انلظلا
 انباق احل ّشلا ممل اجاجود حلا يلع نوك كلذ دساو
 لذوتين امل ثيحا6 يذلا ّيصملاو تيصم بلص امم هرعتوب ومالا
 تروح مين, هاذ فوهملا الذم نسب ميس مدام يئطاعل يب
 اةهمولبا او ليد اونم ةياحلا : هد ممو فني مل ةساىل ادن ئيلمط
 ع رماطا لبي اك لين لب خانت هايلع كذا
 ةيورلا مس قيمح ىيدادكب طاحت اوهكار دانا انا يدرك ووع

 خولات لاق كاردا ّبدرل ان وكر ةطاحارببم اسيل ةنياحملا
 أدار دكا رعرش من انأكد ا/ىلكلاق ن وكردملا انا يوم اوما اه كوم

 ها رين ميار دابرتانكلد هنادي ادرك دق
 كارد أن ره كاك ناز و لاقت يداقالك لوب ميورلا ت بش م
 2 ٠ لغم بد اوتناهج .ودح ليذلايرم !مةطاحاللو ةطاحااو

 ان لاا جولاعم ؛دوبجول ميال 6 يزلا وسل ارنا تامهبلو دحام

 يعم 4 ىابعزب الاقاثدلاب موصع ةبورلا مما دروبارئرد
 يب قوثاكل خل انعام ةرجياة:يريومر ايندلا 5 اراصنالا كرزنال
 ذيب هريحو ماو صيسخُتلا اروع لوبد لاق ميورلا اىئاردا
 ياعم مايل ا موبي دئتم ؟راطال لو فف هايم ىلا هما
 دل اعرجبو و ةنيافمسود ار امج,صمل برسل اتانئتبالا ىمب
 ايطيجاهويظند نا ليدطنولانابيلشلا هلو

 مب



 بو امهم يءلعيفخال تإوبملا عيجرصسو تايرملا عيب
 دان درجمل ار اصبا كرر الو انّدنه ان ىلع لطم وامك

 يري اهل اركي دهني يذل ارنا دعبل ايام

 انا6جردملاو املالانلو:ن اف مزنتملا احربسمت مانو ال "انا ىنآ ١. لحل 1



 ا ات مرينا ل مالا هبالجاراوع تاوةليؤ
 0 ويرسل !نابجاالإ مهيدتسا تلقامتلا
 و هع ند اسير نيعاريوسل تحير مقدس تان اماشربام

 / مدجا رش اة: طوع تجراخلا دز انهاتن انولركش مهنحؤت
1 
 6 اسالا ّتعَق تايإنعلوزملا+ هرداتم جل اتاياذاب عماذعو لا وسوي رباتل بوجع هدد | ءلزناو مب مك بلع بلع مهد ايإسم ينيلأ
 2 امال ابا نامل اولاد ارمالا منحت يلمع ماع هانا مرا رعد
 انييأ يرمل ذا م أد مجتزلا تزل اوم امس لاق
 الفكس دوني ور اهني يدوعرم ان 3 دب اون ضمن ىلع او
 ناو واللا :نشاو زامل مللارملاب للا لو م اجري دتناور دق ار" امر اجلا ٌخلذنم هربزرادنبم الكلاو
 او هرجع هن ,نن اوهو عيقحل اللد يجول و
 0 ادب عل بيس اإ .لوما هوجو سنلل 5

 ورسول القال ردن ايا ايوينيلبض واول يوما ذأ تك
 لال او سنن اتت نانو تلتخاو لق نولوتب مالونب هذه رد نوح 0 تا
 ,تاأييتب انمو ا ايدرن الا ملي د امرا نوما ذه ةيسانم؟
 لانلامت تااهروبؤتلدوب !ةبس انملارويقل] لهن منالرم اهابإبن
 1 نومملا ببر ب وجؤت نر عاش نول وهب مآ امإبسولا وس 2

 00 رمان ما يبصمرشملا نصلاقس يبا اوجنرت
 ت0 ا الار يملا بدلا ناهس ذلكلا ١ مس | تتناول ار ريصلا ل ود ان وئاطب و
 بيرج اوت املذ كاع لاف تجحأ ممزلا مشلرابلتسا نارتلاب
 يطنروعادا نمت >اصاون اكد ا هنايبر همسحو ,طنا :نارتلا زم



١ 

 بش نو لاقرسشس وا ايررعاترمإ 9 ةءاسو

 : ينم بذكلاوعو ونت ةويدف لاقيت !ياويعلاو با اوس ا نئتغاد دمزتحا يم لونا م 5 ريش ةانلاز
  1اممم لونتلا نأ ٠ :ناطبرسكل !ناورسشلاا قالا

 و عبرشنل !ن أكل ادن فتم انور ويل 0 2
 رهوتلان اذيرمل وراك نرلوتس مايا نحو + يا
 رات انلوئيتإ انتمي انبالا نوكسماديعف لسملا نرزوملا» الكلا
 مالول اره رح رنسجيسعلل !ناليفجيايلظن ميرئثلاازهو >:كلاقف انه
 ريعات م مااولافم ا” ينينأ ههئيلت ارئلاو ايست يثننل انور وهلا

  6همر ر هاش نراونب ماوي إب جالا كالذي لفن سارا
 + كله اريمسرنلهرحأل ا هرثل لوي مف رمرلا كب داوحو أنرئملاسر

 ىجرتل اور رب موب فيل ًابارن زود كله بص رتل امد «ينأن
  1سلنلإ]ب لونن نرلونب ما ماونرابنع ابرل عينت الانبد اكيمراطتا

 نمو ناثرنلا ةيوسلا بس امرك ارم !ءنولوثب ما لوقا
 رد كلذ ركددل هدو عبرفسلاةزمظا ناك ةداوردا نول ماير

 نيش دام انأ :١ 3 20
 م صو نأ نق رتوماقلا لاق 0

 ع ايرببكر بيلا مع ميلي ذلارم نهال يؤ القوز ليلا

 لاو ا«ملونب كلد هين بج سعب يمم نع

 0 ١ ماه الدو 0 9 :مرب يأ لري عنب
 هه لل لسراك ونباكتسل لاا عدلاونوعالو نما ةوشلاب

 نراطبف يرد ارخاتسيل نايا ءنسراراجتاو بوما ابنطنن انا نونعر
 ارد امال ئْبوأ نم اهب رتل راجل هلع ؤلطا ١ مف يوناني نال اهصنل

 رماطيريل ةبسانلل بطلع يذلا اذه نو انت دامرثالامئبسانمو م
 تلرنن نر املا نب ال ام' لوزا لم متارماظلا]ب يرام انلع م ماي:



 م نإ: ايلف سالو نوري لام بتعاون ايالا
 يو الوقب هابسانل اناكو نوط ار دل ارجل ودناههن ابا

 [ةرم سام حاذ نارقلانلتخيإ دجم نا نيثرشلل ا طوتاًماررل
 0 ام ءلونام)ح يونلا :ىداذؤنار دوسع ميا الدر يع ءيعرداص
 وسلا ءزع حاتنلذا دبس انلل زبر ايدلت لمار علب
 ايام نوما وب: ناكد اد هضاوامإ ب دةروتلل تايالارخاولا مثلج هلوقب
 رك ب ى|بام ن ايلا صنو لست امورعللاا ءانياعامو لوب اهرميع ::هاننإب اميدرعشلا ,ثع قلب رملو نوشحلا و ةلاسكلا لع يف
 نارها ل مامزنا نوسلا نح دوا ةزواعت رو نسم نارقد
 !روزملا ::مجولاو هيدا دسسع سوولا وهي لم رم اقذشن سلبي ى اع ناو
 )و تاذاصلا ص ورحلانو دامالاب امردريستا يلايدو تمدقناّيلأ ريوس اناوهو دينا رولا ءزححبس انم يزال نابجوانه مالكلا لست زت(ان كيد شل /داهربلاد مزال مامالا رك ام "بسانملاد
 .دحرنيارخولا تاذن8 يلوا يشل افاعدسب عموما «ذعرروطلار
 تالا نكد نامل: امارجز ثارجار) افاهص تاناٌّصل اويلي هن دان
 تارقلا ارق عام تامإلثلاو قوش رمز :لبالم اتارجازلاو هبرمو امر ظتننت اره راهجاجاوةدابعلا:اهفن ضن كالا
 ورحاول "لكس اهل اب كمل أو' تايبل انل اهم نمر رمحم ارك ة هولاتنا
 11 افاءاورذ تايراذلاو ان لوئمازجلاد رثخحلا مرنول :لشاللا نوما

 اداو نداصل نردد انا ارمأ تاىشعملا ارب تابراجلاذ ارو
 معابر ذ هرمعو بازئلااورذت جايرلاّْت ابرازلاو باول نيدلا
 امال زك باح "تالماحلاو هب بئائابر 3 ةيرذت دايو امر زياد ذ
 مدمأ ارب اوبس انارجم مع ير ننسلا تايراجلاو لن ارقو
 .تاررالارستن قيال ان اىضملاو ةرسيد ىي'كاحلا طوس:
 ة/يومام ن ورم زب ائا دامدلاو >البملا نب اهرجعد راطمالاو

 نأ

 .نفست د ناسم خو ا ا ا اال



 ب ردن يجب ارب انيدلا ناو - ني هروو تعمل ابهدعوانا

 و دل "مديل انلاّيوماؤبو ملاعال مْتاول
 بح مهرغو دهب باذ

ذر ارولعسم باتو وطلاو لاهنت
 ميم اقيبلاد روكنم 

 أم مذاول 0 بارعاد اروجملارجلاو مخرب

 7 باتكو يك .ىلع با مكيذل ازبجار وطناو نا نأد

 دأ هلل الل اس !ةنوهر وفلل اتيبل او ثارثل ارا: اروتل ارولنم

ةبفككالابجب ةمهاشايلا هلم
 انلاعنومسمييلك هردزس 

 عيل تتلو بلا اد دوج الل اودب ءاولطل اب كلم

ع نحس اعل انكي باذع :ناولبأ اروجمملا رجلا وامغل .
 أ

 دددل بااروم اهتلاروم مدي هلوتب مل عقب, يه نسب ددو امدلا

 نلئقث] رفا لو :ايزسلا اىلد اهإهابانكت مط احلا ارودل

 مايبخارولدم ابهوي هن داماك نم لدزن'ي ا كابجلار سنن راماععب
 رموروسملار شل ةلوئامب دقوملاب سيرو جل ارجل ا ريبسفلا وب نزاخلال ان

 دازو ارانادإكر اجل المج يلان, مسان ايدرام كل ذو سابع نبالون

 0000-0 لاقريع نب دادس ان بيدخل امها

 تان انارئ سرا اجاحدأ از امال ارعل ادحا نبلرلال (صءيلعمسا

 يزلإب ايل اليثر ولمل اروع اليتدو ارجر انل اً وار انرهلا

 لاا ءانم يورو حلما بزملاطلتنل اوه ملذو تمؤنر رام رهو

 جلع سماد تاوع سس نيبامرمع رمل تخير وم ور وعملا
 دنممللا مول اروب يقيد * اويحلارج ءاد اني طل ام هش

 تلال تا عسل ظنوا 0
 انكر امال !لىصا(الاكنل تاي ارخاملا جلاو يلا ناق شيد
 :رنكلا ناوه انس ا :يسانملاةيالن !.ادول اد :يشلاووكحلاو
 ايناونعلمو يبلع باياسصوثل وحان ةدئامملاو ةرباملا ة.اوطلاب

 لدئام:له ايل لاقن امإدع يوتل الن: هن ايبرما الكلام مبطن
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 5 كاس انمامإ ف ءاوباو ب قطنام قرمسد هاوعد# قرصا
 رستلا يانيبا غلاب ولان حانت د ابسانن و لاب ام[ ديلا تانك انوانا اهرحا٠ وحدد نماء د امرشا 005 وهيل هند

 0 ١> هربسحل اب ومر زم ا
 لاناملاإل اثرما ان ذ بلع سل هب المظعر تلزتمولع وأ ظ 0000 0 اي بمعبم اييملاد اح مكرجصاف
 لاند ءازاج ونال نيب عيسلا ولج بيل يبا وجل ارب لن اهي كل» يحل ارأب ايدار ىس ليللانسو و ءبلع بدا ينج يبل
 ال نارهو ةيسس انما برا هبرديز و يوعامو امل فام
 رحت ابرد مانسساد انتا نيزلاك نيام رمل! روطلاهيلات
 ملت اداب مانام ابرد م«انقحلا ناك
 د(ناىمب نراخلا اف ميابال وب يون مي ئشبلا انيطعاامالا
 وطالما م؟اباثاأمي ايرافصلار م ذئاب :ايابرابكلاد

 نال ينم ملا ومب م امر أبر >م!نتحلانب ونال دحاامشت يتانسا
 س؟اناهركت ميل تاجر ماامعابانلي [نادمولل ناجي
 يا : ,«ان دحلا نايات نيل ابل ينجب رد مهستار اردنا يهمنا يرح ١ :ااور هيد سس اب نبا 00
 م لالا نيو سداربخا +« ابا راب ل ايلا وطلب يذلا
 سقس ار 0 .: ةنحلا ماخبو هب 3 رقد اندلاع دال ن١ + ا
 رحتي ا هدرا الي ماعم ل اهازرعابالا
 ِ ٌباءيم | انولجب + 0 خئاذاو نينالا نم مكناذا 1
 نلسولا هي هركذ ام نالنوعس امنا نان الذ ىيبل انار كيلا
 نود اننع 4 ةضنل ا اع نش .اهضي' ىلا ةدالاذزمو
 دنا دازملا نااول ان مناف هرمبول هلمكع اون ربع ناملانانالا ا

 أ



 اذ هيلا ءبهوا ذاالا بيت ءريؤ ىسب نم ناش الليل نأ

 :ركم يد ةربس اهيةوماك يدل الماك لاق عاملات غلا
 9-لا مكس اريابك نومنشجنيذلا امهم ىيلدتسا نقتل و

 تلزن ةوش لد لدا غل اهايعو تلات اناايلوتيذلاج را
 ل + ةاورس لوا نأ همام ياولدي ضن اذاق ١

 كر اييرجاو :روس اميِذنأ مواعمو ىلع (سارانالا قاخ نلخ

 و ايزل امدتنت !ةريسامبو تزل :لمأ وسلا داّرملا

 للذلا نئانإا كبر (مارخاو ناتنالأ مالك له لوب اك ةدبح امد

 كارت مام ويرجلام ىلا اهيررصاميمالوال سي نلاثا#

 8 2 14 8و ابدا ايرث ةنسوتتلا
 ٠6 نارشل اس تلزن ّيلاتطَسل لير رجسابارز اتلزن

 1 نخنملا باوجلا هاش ةفرامتملا

ثا ومثلك نيؤلا امهم ىدكدتسا مث . ثيم ناتنالا نم 0
 

 ااا مشلا تابالاي ون يذلاتسار !لبثوؤت الاول

عم ل زنا لال ةراتس لسا دارا
 رمل مانارت انا يط

 هنا نرسم اوكا ءريقفن عنز احلا املاقو لملالا الا انيس نون

 ام لداو نارئدام تازن انو لول امءاازنأ ةوس ياةىسأ

 .ةيالعم كي اعارعو مايب ملام ءلوئجلااهلوأ. نع تاياوملزا

 راتولا وب ١ي ميد ا من يرببام لوا ثمل اتلبامبع
 لئلا بلا بعون عبمل اقانلكم تاماللا ابدر يرب أد اصلا

 درعلاْ او هىلايلل اوبل اومو ميز شدت ارحر انب اول ناك

 ايان دوزتنو ةجدخيلا هرب مىلذل دوزتنو ملهاملا عرتبانا]بتد
 يراقب انامل ارم فنك هايف سي ائئمو حلا جنح
 ننام تلتخاي ارخال اننن نلصر ام مدمس لب يحيطفف عي ذخاخلأق

 تلق ارتال افن لس م يل سل هنا وا



 رمزكالا كين وارث ناعاس ناسشنالا قط نلخ يذلا كابريس تلذن . ايقأ لاتن كبر ارحش ىلا وم الن يح ةشلانلازنطمف و ذخان يراتباناام
 ,زاود تجرب كيل ىبايانم بد ا دوس ام, مهر مدي لامي يح.
 حو رامز قرلمز يرام كاقن دلانوخ نب يرحل خوك
 لطمر :جا زكرو ب نيا ّيحديدح تلاه اف نحلا بياض يلع اهيغند ثينعلاا موتنو ءددحل ايسكو لكل لد ثيدحلا قدسقي رخل لل كرام ربا كأني[ دب اوفر شب ال6 ءجودخ تااننف يسن يِفَع تيلسح دداربخلا اهربحار جيد ل انف عيرلا هلع بس
 كد تلات يعدد“ نيله اجلا ؟ اربي اخس ناو تكي نام ةيلمابلا لول صلت ناكر ,ييدط معاي ادهو يماني يزيل ارسم يادسلاإ
 كر دلاىنؤمانلاأ زيح ةدرو ءلد انف يارام ربخ 5 هيلع سبام ومرح انايرن ام ينانبا اب.ةقر و هللانم ليجا نب انيم عيسأ مهنيا
 سفن لكي كلل بج ةوراب ىناوالكو ذابجلا قماوس سور مي ةرشب ارارم ثما رضانزحانذلب اي مي يلع هدا يلمحونبلا 'ز حته ة رماد يول ظرتؤ و ير اخلاداز يولاوتفو قدنانا مرو بشي موي الروم ب كيش ايجلم وب كروب ناو يدوع الا هب تيبجام لد لحم تايإ مدا م يجركذأ ْئ بلاع مس ايلم.س اذوممل انف قررت كمر ذ ١ ايج تكا تبل ام ذج ادهم يبل اي مكرم ياك سا
 الع يمرلا ةؤنذ ءييلع تل اطاذاذ يريم هسشد وئنأو هشاج كازا نكبن اتح باد كنادع ايداقف لير جل يدان
 لس, لان لس رجل ِى نيالا لمج ةدر دب ىنداالف كيدلسا
 ءكيل اطهلال اذ دجلا مؤلم يح ءلوتدادب ديس ايد صو رص يأ يهل ااطلاو يملا نيئل اب نطخف ءلردو حولا يا ىحلا هاج ملت
 هساّور انضحا 2: هيل ابملاد هرجع ىلا ثاثنملا ل ادي كلذدن
 بدم اونو ىاعنب عي ىلعم ءانسم يولرو انالل روكا ذغلد

 مسك



 درئرب كاي رجا ساورشب !الكاهارنو عزمي ا عورلا ع

 . 5-5 دناننلك بأ نابل ىايازلاو :ييملااخابو .

 3 ايلف رمد |لوسرومج و انلااضبا يو عينها وطنزحلا
 ازولضوما موم نجع و دعس اهييو نوميسإ كركم او مرحلا اهارخب

 ترجو ار انم :ننفح جر اه ابمأ ياويشا لاو :يلرانوكو ماو

 قل ار رابحي كدر ارطعب ةرابعإإ :قو اذتاذهيب لاند

 ثي ام امربعو جفت | ةياور فذ برعدي دحوم وبدا
 يوسف نآزن نمازك خا هي .اداطعرالا ملك سانلا كَم دوعسم
 2 اذيب كوول الحر ناوهرارفأك يمر ءلاحرتمد مبارح ميلع

 نادلاوأ د! نايكي نس نلجما سالو! نباو مياوبإبد نلغ

 ةجرعوسلا ! برك كنكذ تفنن اخلي ايان يحل ! السلا لذزب

 دحاأ يكد دويل اىعردتد »ايل ناكماومو .دركم دم ١ :نلاخاببا

 رما/ةريؤمل ان ييبلول ا ناكل ا لهلاو اذ موتنا الخ اتيءائيئمجلا

 هزرعارعو ءييافت 2 :قكبسلاقنلألاهو يارد تيا

 فهن اذوب ةنس خدر مسك + تاكو بمإ ى)نبأ نبتع ناوبسزل نبا

 النت ماثناجلا عرذيانأ :سشعرادارا تجوز تاكد اك فعدد

 مت اناف ىد اهب مقواى ا ثبذو الفادرع نياك
 < ةمع لو ه علنا انه ارارف خيل ملم زانئلل ا هزه» وه دين امك ان

 . تك ذانزءوانتإ نت مان عوتذ 3د للابد يوما جل ايرخألأ
 انو لانس ابّيلطر تنبأ بلع داو ةلنقفأا نينو
 بلاطربأ ناكر 2004 نمامإل ميلعطلس مهلا اج
 ليلا بل افؤ امياه ذولا لكلا يا امإ طنيح ىلع ت با يجلب هو أذا
 يزل ص ننمول اىسوماشلا هيو اكل ا ,تلعو مل ارتسكايذلا حاولا
 ناد نيف يلع تك امرمدد ادد دعو و نزلا ىدل قرطملا
 ىجاياملا نع بدع ترم ١ هوتنلا زهد نع مجأ نب اا, كانا ام لانو ههرك

 هراح



 ايم تكيس عرامداجتا :تناكو عماايع تاج سكاف
 الارخص يبيع هيدادخ مل ماامّبخاد بهل إن 1

 زيارات[ عم سار , بول اا حربا امال ان باو ااا شو
 داما تسبب ناواسمالددانوكير مل واحات :رافه درع جنبا اهرانن مانا
 لك انتنيزز اخو كساد تردكل اق مكديدم اياصيتاياج, ولك ما
 ارجل ايلا انسه و سي هواها للا دؤمتا
 ملا .له هدا سل اذد برم نع ف اطو يبا عم
 >4 وننم اولإ الل ايلااوجرخر املك كلل بد ايان
 00 اني بازمي م فشار د نع
 دزمللا هاوي ةركوم انولبملا ميايصا بمإ وبا انف : عابناويكوا
 ايتضاداهيم اناف ماامارمجل كيلا اايحدن يع دوب اضاخأ أن
 دع لا | اه ني طناع .لوحاور وتس يدب ةمئمب يناطبإ
 هناصيارعاش الاو لتسرتتع بطرحم م رضز :+ب |ومانأم
 تح ازاي وت اليم ان كلاهما ماعلا ا
 /-: اجيترابلك دلل يمس ازهايو كبل اقل الوز يتنا
 ل ةابح نس انؤني ملم هايم نوم واحس
 تم تل امامي لاقتن بالكل اهنا عابش ١اهدوتامإا سالوني ب

 بع نا( هدم موري املا توا لل قبامانلو منول
 رع اوامايبح ارر و بوم رخاورم غل مهب , لس ابس] وانا
 ايوارنا تام يذلا كلذىيفضنل ب تسئل كلا :ملوقويزلاانا
 3 يس ايدو بادي نم ا تدع نأكةرتع نا خيب اركذ

 هلام والك عدت محسجو ناو لون ويزلبا رميح نم
 ايبا جورلعا هك ا نام اموبا اهولطمت ينم مورت

 1 ل اهساكر ام اع بويل يال وف امهللط ببس نكس 5
 تدل نب (نارئم امد .جيرددرامب الخرب ١ وانمال اراب

 ةرداد



 هركذ ردرؤوفملاةبدجاد رع اتتاءز ابها برك ةقداقيوب ةييلو
 جيشا يلا اجلا طئاغال ا كيسا ىذاكذانكلا +
 0 فاعل اهينئ ولا كيرحلا يوب ءامر صحم ام فاثتكأ اي دداحأ

 كك ركب رحارع ب رفات يوم الابابلا» ع . هول اللد ب ا 4

 (ر امانا( داع حملا اتنلد ءركذذ ميبان عري زل نبا ةررع نبا نام نع

 تامل دحاو5 مصارست مس ذبدلا !بمذن لات لتنند ةشع برضو حالوق

 تاع ةمدر ميتا ميعم ؟ياياربطل أو ؟وبسل لي د ب ئقدمملا اينوناك

 ىإ ني ريع عاطل ننرضو بيس نعل يلع سا مونلا
 ايدول اة ' لل ئنعل وطاب وكذا ةيفنلا نه ةداتفااله يو

 هن اهرحمل هرخآ او دس ريل ام رمل يفلت ةدربع نع يللا
 يصفر و >25ء مب نوصل :كروتملا ابعكاحلا يدرو د اكوس

 بوعد !لتشو كيم ايامي بعرعد يذلا نا اميد
 لا دا! قعمسلا» اورو٠اخركب ودان يقل اكو بعاق!نبأ

 بهل نب ابدل لضفل نبا وب بسسس ه لانت ىل دك: وبل أ

 بدأ نا نب ١, :مبع نرلو ير دا هاو ىؤذل ابومل سابعو
 ديادزل مجالا و ىبيفل نانو يناجي لوببنم ممهمر
 ريس اويبزاخلا زامل ياواوافنااغييلاانوس يدا كل بوطلا ةمعتلا
 ىنهذ الحل انيرسنز ءيدرال ماتم ابطل اور :نييعل اق

 مي عرش ظواده مخاول اوت ياعم هلل انتل الل اوىتيت انموص
 دلل فستحرا : م اد ئاولاو وع
 كيج ام أف لوطا نا يوم
 , متل نعيبذادو ندد ازتل امن مح ناهي هاب اذه

 2 ًاحزب اور تافصول ا اوهتادوشب نا
 يلب بجاد اعتسإل مسي هاددادموق مانع

 مة اناطمندخ عون :قرؤحال رو ءمسعم ل اياءااهيحا

 اب



 ررلاو رفع نارا جدر وام مسمن امير دباذكو يملانزيت دا دولع دادلاو

 ظ ليلا يضل اورج اد ىصهاومر جزل اوائل اوتاعز املاو تايراطلاد
 بويشتم نا ياللا جيلاو ”:لرع [برو روت ادع :ذحيإ «لاذلك
 انب لد ممر يلا ايح[|هؤيبلطمنن ص : برهلابا بينو اقشج

 اتم شنؤامألالا كت عيجيفخت ننأ/بولا نوكوامج رشتو انازلا
 ييييمتاررصم ماننالا نأكل امل القنلا تنابان ما هنت يسولف
 هقييدإ دلع كيعيؤرس ةاإ ءافرعسا مشل أ ءيظب ابان كبان ١ كلخحلا
 -لوعلاواهيرملا تلا نا هوع ممهل او أوه وزو دازتملانطع نم

 هنن او ,داقتنعا ولو تفوح يلقب ايما لل يمشي نمل ايايملاد
 وان (ييداف يولع نسرل اعل انا يلا ومنك ”قرفوجلو اهت
 لناملاو برب امل عنب رمال ايحاتم اوهو يلامس امانه رتل اقوول
 ا سنتا, منان بعسل :رأن ناعم مضادإ ا فند تاحس
 ١ - اناوّد ايومصنمساة هر اؤووضاوم

 مست !ميفكانب ال اه مازتلا اب ون اسهد ير أبله لون انبال ناعومجع
 وب ينل ار نا حاصلابىيشلا 0 ناعوشمملاب
 ااروعج لال اييتكم وك ١ نايلع انبانهي كالا وك ذامفل طاقم | !وللا
 لرعطم نا بجارم لومملا حالم 5 : !:لكساملا اييعلانلأ مج
 لمانوؤب لوعشم د وجو مس و لعاد با يحسم طعاملاةطحلم
 4 وم ائعأ يمل اناواثن ب ريس هدا( !باجرصم برجل عطيقو

 ا ماعت ةينان اناقؤسكأرع ماهل نباي اورو هلونب جبل ارثذ# !

 الاخ اهن مهاجاا مل ن [ىل زر عا (ىملو تلخ نما
 6-5 ن(ائاو أوف ىمن دين للاكل ايارحلاوب دام مجانا
 راك اهن مس اربخ ذرب نا لب اذل امال !اماخامانا(تلخسام اب
 مثل دو باير, نإ املالاو ,ةرصم عوطتموماناو ميه لكناو
 هدب داوود ينتحل بوست او لوب لل نع خلل اجااموثد

 مضر“



 ف ايبلمضريع سلات الك ءامب اننل لكلا نراك در ألا نزل
 ديل نايت (سم كال ذ ناك لاك منر هاراكتنالا نر تدانا كلذ
 . #1 متلاياوم اك دولا اذه وعزم نان لج نجنلاب يك نيرلا

 ل هرج ومدم عا لعمؤمل ملا نألاناريتللا و مس أد ىلاغل ثم

 رجشل ارك ليد يدب مسن يجرب م ملادت هريخألا ديدّرلالر ع للا
 يبول مقلب دومشنملا لل يما متل ابءريشيالف
 رجتتل بنوك الئ يبن بدومخنمل ا ءدسطب الشوف اع ارجال متل ناكانأو دب
 عيل ا :|ءاذم زم رم اظلاوم يدل !اذهد كو ءراكا ١سم ىكأل اهردشم
 درج ةرصتون ل امتدت اوبج هزل جار فنار بلغ ةتييورقالأ

 مكون نوكيد اه يادوارموملامشوم نوكي ماتارعنمرجملا
 مار أب باكي رئوادر جددت منالاتيدست ١ ديب« اندم هريس الد

 ىميع سا يصرع هينا نانا يلع ولان دعتلا عمم اذ لاولا
 امر كيلع دب اها اسيربملا عاملا رطل اءاسساهيار الار ىموملاذ
 ميم اهل انك هررشن انرذ امتلالو نع لالالا يلي ا ىيؤبا لل احل
 ثدارا ا دارجسقلا ايد اعامموبرل الن ل زنا ناشلا ن !ييجادويتتلا
 ادب انرمتلا لوني نال ب انلو مث داعرإديإ انتد اهو ارماربل ول
 5 ميد ديس الو اوم ني ريص ع ايمشحام دامت اد أذ ارداكلل

 مس احرييوبكفل !مسافنااوبا حييملالاؤلاي رازم4 أملج داتسالاب جاد
 رسب د.اقاتس مناور نأ ركد د انغلاهل
 هب يصعب يار يئلانبلا لحن مكانا يدداهيبلانز حال ف
 نال هرم هرحوربتل ااماو (هيدوّةْل اباا نيزك ادحابوا نيم أب

 23 تجاددو ”بعيولل يام لمجا يحنيبوللا مب 581 لاقت معارك ة داو

 رميمامل ا ما ندادع لانك لهاا ة دوم :.(نابإاةتخاحوما

 دان كبح مسقلا,نارثلا:دئتحتبا ادباهااولداد: لال او
 ا ثنارجأ نيكونملانانلذدّيحل مناد الق لف ىنوي موس

 ىف م8



 لوقا بانوغام ماد التوريختبدوتترا ناك وبتسم دا
 كالا روبل مناير دن دعا قلتي قرر كالخ ةعالا مايقو باذملا
 طارد نمؤ نيا نع ع نكذلا هدي رالقل
 ملال اقترب اننكوي مقلب هيدا تنمو رباع داقد يسزمرابتت نا
 قلع وذ شه كان يال ايوحلا ذآ يجادل ات كيحةياوإلاد
 ؟قاابءلرم اومزب أكلم سام نم اهتوبمل قحثايادد علق
 ناي مك بعسل ؟ودف ب هلا مي هرما مالارم ناب بمجأَد
 ثارقلا يبس لاعو ةدابسل !. لات ميداني اردد ياعين ارتست
 مبيينارتل ١ بنس سرا اوتو ان اقناا يكف ة ببافوستلاب
 ريو ىئبلا لاو كال يدوب روك يدر نأ هك ون ضادم
 اينرولا لبر دالم يوم, مهل اشل لاير ئيطابثلاو مردخأ
 ,لط ابك[ شضرالاو ايسل اسروو ينو بر اطملاو قراثملابرررساالف
 يلا اور ! طن« ارجل متل! نوكلال :داحلا نت انولنب تيدرتسنا
 بروم (دررعوب امو مكرر احس ! بو لات ملون يح امل ابها انصح نعد
 ءاجاوج] ليج عع ايل ايد نم اذدورتالا جاصّوحت هلا سررال اوامح
 ارا ١ يره ةذاعمرم مب ريل نطلب ح انهم هروآو خجلا
 ندكونلا مالا« نم ىيبل مث امنا ؛ لك يزدلا نس رومهب قيكرنالاوبكاتت
 نييلاهلا احلا لح دارمل امن اب تمجأو"بضقل ١ ثمر دصن يزذلار اكالادوحت
 وسل رست ينخعل ا ورعالا ابلام امشنالّي لا تاررك تل اهزرب هدكولا
 ياولجل وعمال بلع تلو مسق انامت وهرر دما ماورماظاما
 تاو ءريدش اهب اوالا مدماناو وع عملا لع لوم ككامما
 ل1 ذاق ادلانل١ نكن( نرزحلانانشلا عزراخاارثكاو
 املا ىذذكاةو داب نومليجب دابا سماح ات لونك ل مشل يأ
  ممظع مظل كرك انا ههداب انف لمجيم اطخأم تمول هشل اذذح
 مشو امتو احس ناد ميلان انتو تلق تنكادا قبره دما

 روب



/ 

 نل ايدو ركملاو لارا او ةسارحرل ايوشالللا ش

 ممرات ا هناياوءافصج ةنوصوملا هسنئب وسي[ اهّروسايإعروماب
 مشل ادن ابا لظها رع ماجي علمإ د هاو ضعبب ,ماضاو انصو اذن
 ” نحل ا شرالار اسل !برويلاعت مل نلَّل اذل اوهو يرحل جلهامأ
 وامامع يدا مهل اما لير وفول انت ل كنك بلطةلجيطعآمآو
 ربل ب ار نم نيكد يامون اًيتنكت مبدارب تل !اذه ش1
 , تمد هريكوت مشل (دارب ميله اورمتمل انيس بدات
 , ايوب اهوا اذا ةيفخلا د ةساطل أر ومآ أك ذ لح: ئسجب اناوب الذ
 ضار اس اريراهيد احلي كرش او معلا ا«ةرماطلا ويتم ار وسالم
 را الا بدلا دعررتأا«دايت شيلاء اموتتاو
 :سامجر يزارلا ءامال نا يداوم[ و بامنضم نوكياناز نيت
 امين جاو تابراذلاو ل انن لونك عوبيمل اطج ::اءترتا
 ارد 24 ار اجل ادر اطال ل ةيريلو روكا ىلاحجما ديك ارخأب
 نبا تسيبإ نحاول اعيبل ادكت كوخ ا اهبرمتما نلا عورج اولا
 دوه وام ازنإب ةردتكم ل هنبم يحل ايون قبيحة ريتسم
 ” رضا /اعام عيل اداوم ايلا الوتس عون ايل! ةراما تاير اذلا دل انخر وتل اد ليبلل ابالا لصوا اميم
 اهو انام مياد لابجلا نم دحاول اه :داعويفنتم ىينع تباثومو لبجلا
 يىلايوس زر ادع اوملوه كل ةكودحاول اب كلذ جمس

 ليمأملا تابئال (ينوتتل ]ناك ورحلان ىد امحالابمشنلاب امهقتفا
 فوود مه ار ان اىإل ا امه

 «تنائاضلا م نحاوأي ومالإلا ةيبامحولا تال« مشب مملامت
 ارحاوامل اذهل 6 التحا نول وقبب اوناكا او ميال دحاول مدل أنا يمت لوب

 اود الخيم متلاس نيلوه اند اكول سايل اميوقيلالا 7 د دبشنأم انولوتب ا. كوَريحَوْمل اب نودرجب اون امثل اودانيرامشو
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 1 يم وب اا قيما اونل ايب ماد هازل
 00 دوت ىوشا نيئروس الأ ناجي طارد
 ظ اد جد يلا هلوتوم د /«ودحاد رم اباحادحا لاو اكو
 0 ىيمدل اديان مل دوم نيرمأب
 دبش لن يابتا هسا وزنا اهيل كرت وتلا تازلألا
 توكل ب كا شيب ام ازيك اوركحلا عمت ناكروم ابن ملل
 0 وب اهيلس | مدع ىلا نر عاجر احلل ذو نانا

 كوافير ادحمل ث اناا وسلا هدم
 9 ١داملا عيرمالاروسك 2و تاؤاصل ملأو دات بحت ايرومالا
 تاي دامك او امزآتلاو تالهكأو تايراذلاو ذاقف تاكرق أب
 عيا ى نيل املرح اكل هون قيرعبر مهجتي آكآ5د
 : >ها أزيل انهاعرداتل ا ان ةرغتر عْئَيل 2 حبام ىلع حابرل موتا
 ٍقيطب ةةوغنملا ازمااذبل انياعر «2:! لاو ةيراذلا جاملاب ملا
 العلا جب يل اهترتتاو هياقتو كرابت ,تييبتم اهراتذجّول قرطلا نم
 الد روسو ةوكالا نيش ع وريني وددت ٠ ةلنولا
 نيجلإ .اصلاو لقب /وتابراذلاو تاذاصلاو هل حينابج تلعأ

 تلاوة رت هر كاللابا تالا ذيطإل نيرتل دو دامام
 5 رجسفلان ١ نكد ندولقعب نمل بلاقلارمالاب اشلاو واول ام عوبجا
 لوصو 2لدرما(ارومإف ب وصال ديحؤملا د ايبلوبل امئنالا هذره
 ىننؤوزحلابحشل !نوص و" كلذ لومصخل] ايلثكوأ مزه ناتمللا
 عاتمل اباوئلركحلات ابننا ئكلازجلاوردحلا تاكا دونم ان وكي نا
 00 كلذ ةيبافن لالا ياتعو
 | منا اريثك وبل !فه و ةيزادحول اياهم يبات سانا
 1 تباع 6-2 ااماوت تافاصلا: روم ةنيادحولا

 اهوولحل اياعربتل اونكاو يدا ١ "نولي نب رم يو ولا



 اهات لاو لوثر وساد اليدلاد معمل اد لات لوق لوقا اف هبة
 مب نلفت امواركحلا ايو ايل كل خرم ىلا حوربل اتاذاتتل او هلوتو
 كنز هنو ليم ةطتعاإل ةريزلل هل درا اا دانالاو

 ايت نار عمل ايعو ةييئكاضي|ةوبنل اليل دو دحام هناياع لدا
 ءعرام اورهاظاذهولقدلاب تيب ءئاكانركل اماوت 9
 اون نكمل امي عطقبل مشلا يدل اذ يس اناا هلابا نكملذ
 2 0 دلال لكن ان يارلاو امزاجاداتننعا
 مني يبا حلاو اطل نكركلا يلا يطملا#
 مايك مام تابلانممجلاو ايرزلااضبا
 ا لداع ا بابل جلاد هيلا
 ديلاد از ولطا ذ اتينمل او نوقلاو نسل امد اتب مْ لاطلكو
 'ورنل انل ذا فمان املتايإد جرحا ذا ازكدلبب نالدرْد
 اان ااهدحأ تديفن اوتيل سلا اذهونا انه يل امدارملا
 اك نادل نمي معا نم !زن الكوت ناخا ناوقل أ نم ةنياطلاوا
 انزناوبو نارّتلائ علئ انلايل بوتات نا ؟لرنولاْلاي
 رماظا_جانوو بالا لزنا ذا نارتل موك م غيل اوأ ضاقل الوق
 هزت ئابج نبال أف هلوتيرملطيوب امم نبا« امانعأم قئاولال
 .هالور ماع ةهزوماصصحول اموغلزناذإ ناشل اب س اوشا أ
 ضن ابوجو ,ىضوت ياسو تلم نارتلل ما ملاذا مك بم سالم
 يكنذ لكما هذهو لوم ةراو راثنإبا 00

 ركمل أ/لكذ قو امل مشض لماء لان ت ابا يراداملاو ناوملا رم لز امل أ
 ةيالاخجو :يالال سواه اهل وزن صرئاد لقالا ةصقوبَيلاثابإ
 ةليمص فخار اوازلو بارض تو ةدرذنمر ضلال دارمتع لوون عحرقف
 لي توين روبل ايام لانواع مضاوملوا نيب أكو اال :
 انودءو ى,موانالا مرج كلن اند ارقلا هراتحلو دهاعو كايغلاو



 ظل راس كوابإ !ووما اد
 هيارتل ميو كمنالقيمالوتلا ذه لمد لضاسعازفس اناكملا
 ين هبرملاو لوزنلا ::هقرتتل اذرئم يا شد يبفت اين جرا
 :ةزايهم ابوج رطل ادار قرذملاببتم ىلا اموجم قوفملارمتسو اجبت
 0 قرئت ادارعت نرتثل امش برحلار مانا خجلا
 كاسم نصلي ةيجم امو الم يلى لام تلحورتنو يطاق
 لولحل اداوم اءالءاسورفل !لز انم عل اطس لمت تناكب رسل نا اذه
 مضلل مجوئاذكل قع لح ايرخلا نويبرب غلا لطا ذا ل وتنافس عبد
 ميسم نيلا بل واشالافؤ يك جولطب جولطب اندوم نس ناواقيرفل
 ف ةيبلااع به لوول يمس لو يوما داون ادا ين وانك انازقلا
 ا(عؤف يرارلامانالال اخينا ءيلم طقلل ازهلشكلزب نارتلا
 مياشلا عجااكبم ساياسرنلا: :ريعكلالوتسا ضلاخببا ونلا

 ومد مون ءيلع يأ جارمك ايوهد تلح نميزلا يعيبامج هذ
 نب ايل علوم و يوعلا نم قطنل او َراوغلاو الا ننناوعيدلا
 ري امازثل ارقوصيمام هلالد بان اهلي ل لكلا نارتلاو
 اذ؟ايلا ا. ينم ولاهن منا جلا الاوقا اياامهنب د قدام خداصلا
 نئادده نهي رخل! ّباوزل اوهو اسم اميرهو تباخو تطقس
 جلا الط اب انوصيكمبا ماذا يل ولع معلاوه ااه ع
 تالئابرتل ايا انيالا رجا نالطالاب لاا نووكزالئانملع
 . اذكعو عمل ! مك ناربدللا الات, اريد ذافاسر
 ع اكع ع!لط ماشا اد لانالط أ دنع هارملاو» انما يطع للدلاد
 اهات ١ هيد جلا لأط اضبارعات اناتو ١ اسيمارلاؤّمبا
 ول اندثلا جا نالت دايؤلابسب كك
 اظشل انيبومملا كلو ورروم أكف ةدبخ ءانكل ةليولااىل أو وهلا مام
 : تنولالاةدوملب انالازبت' اي ىارائلا انين ةرتخاتللاو

 ىيداجم



 كلا الل نبل هس دلي ميش لسدركرخل زا قوات
 املأ ثدو نسبصلا و ءادذل !ايومل | يت هنيه ديوربفا فدل

 لطيور ادلخيحو يبل انتل اب ينو ضي كلا عارلايثط

 نقد متع أذ عذجلا ب حرهو يللا اهسوجو مو اايمرزدص) نجل

 هادروغت مل رج ةفالانجو نه اجل اايب مجرالا ةدطق#ج لاا يليدحلا
 0 ..دلا اوم« ةاكلام عج ثايدأراو دبل اوردث مام «

 راصازهز 2 ؛ اسال ميعدلار !ئيعل اذ انو يرككزلاوربرجزباءر اتخأ

 ايولاوليوللا ا[شلا وب يجلا نحل ةسير و !نيزعلانو :بلطل ايام

 ربدلا اهلالرم واي ايرسل ١ نكمل يو دار ارفيبلال اقواشلا ب ز وجر

 رم روع دلل ده( يرحل , نأ نسجيال يل سحو نماخ يدبر ا
 : ماا باطلا اديبتارل /1تّياطا اذ !برعلا'ى
 انضوقاو هلوعب هلال دي ارائاوذو هلم انادي دحلاولاب ترمملا

 اواي كل اه اون تبدل اانوإل امهياع خافطال دنع رخل ا
 0 ملول اش ا

 ةسلعيجو املا انالطلا ابمئرول نيدلذ ةصاخ ال ايلع "رجلا ما اما
 | د اف ملوتب ميل ارانلا مابرئل اربع ج:مجل اوي يتسلل جؤبتح
 ظ طي ابرلل امله ناطرذ نر اص/الل او نل !نمشج#
 1 ايردال رق اناك ٌثبرحلاوي مدن مطقف الاب داربدتو

 دنا ءايرغ هاما ويلطأو ءلوتب ركام باوجلاه اجيال ءاوشلطا
 هجرت الفيعبل !دارمدوبع جادحاول اول اكو انب لايخجا

 كرر و نب ام اخاه هرعذب اوملنخا اذهل و ىظنل اناعما:ناايجا
 ٍلديحاَدو زرهالئامهس شمل اديدحرطولو سانل الافلاج
 5 ىف لاكو مى اهرىحامل نفع بل ادبدحا ينم هن نو

 معلق لمناهج هنت !لايّراهدرم ؟اونلتمل دير دنبارغ وا
 يئس اركدو طنلا نعي ملاذا انغركمدحاايفل اج يون نأك



 انا[ نمو يميز ,دد ايا يلا ايحأ بانك: يطرتلا لاقو رطل و جاجا ودرع دحا مولا يري ناكر و يلع باولصنا
 فاوهوؤ الا ل تلااذهود نووكدياجد عا تشد يعوبؤتا«
 ظ |. د ويحم ذا اريل غيل ايداوحلا
 . يرخرلادربرج نبا :وانخاو 7 ا

 ملاوي ١ اللمة يسن انمد مذ ايل ذاق اب
 اهنمتا لكامل زز انسلا عبهرمزعب سبام 6 مالم 0
 | كالا من دنا ماش يلباب ,لطلانمرعج يريلع ساراس
 :كينلأب تريلا ذاور ال امر دا ناحزكيل ابن :ىر يَ نم ترمإلا ذااى

 2 لك الثري ظنبح مكب هاوس رتلاد ضار الف ديرخلادا
 2 تاتورتناءت © اوزيكلار نئناتلردام حلل شارمالاو
 د ١ 0 زايوشلا زعز مف بانبسلوو يالا
 0 7 3 هيلأونال اي ان انو: تبا
 مع 0 ام دارملاو ابرمل اع امخغ
 ا فاو دجارل كاهل ملا بهذ ع مب مزجد ده اعد

 ظ 8 زهر ربدجنب لاق ابعاد نيرا رو هرعاشل اضاف ظ

 داما لاو 'ءلاتلمواتلا]ه ةيليسلا 5 ىلودموتل
 ظ مجامرملاناباعأمار اركلائل ار غال ايما نيل وتلا اى لاذ ةبسانمو
 (بنجي اضم اراه ادب ىدتسم ايرشل | ايزرو موغلا ان! مزذئدتفارتلا
 - اييكحت نوهامرانم ةراجسن اب يوت ا تاق
 يلافنل او ةئبائلار ةرابسا يجن ابيدتسملوفأد نينا باوتلاك

 ليجدرجاوربل اغيل, ود دي زلاومخاو
 ايضا ايلول لأ يلا ءزه قاذف ىلع ناني
 يؤجل اعن ليحمل ايهد اعياد سدأ امام مين منيح .قيوطلا
 تبدع ينس ادد" ةيمطلاىنالامإللا اب

 ميلا



 ىدوسال !ةلرعراملا ياو ديرب امياع هولرد ير البل ايا عاضبا موغلاب

 اقاماسلل ةنيزانّرلخملا هت دا ابوش اذن نم ربك: كرعل مالا

 مضاد: نيط ايبالل اموجر امهذعب لمدد عياسبابئدل امد اهب رتا لاقت

 ةبشز مالملاررم هر تملاو+ب متن انبي وينال ولانها
 لال مز موعد 3 53 بلع هسايامم ءقرسصمل يوسي َد

 معابنارملا اف الايد ارنا اهبأ مهن أر با لح لب [كيلع سايلسد
 مراثؤ دعس كا انبئيلطابكل يي |نمم موجول

 5 ا لوتلااذهو مكيف ا

 تمم موس جب شاعت هئائواع
 امل يضع وتد دهان ةنعدرم اخلونلاا نودي دضاول اناث متلي
 طوس يإ بسد كةروام أ لا مبدا يلا ط ىتسرابإلو
 رس نبا تيوس :طحب هاراامل امس اان اهلا
 از عونو يبحج نل !(رينيب ئيتزطم ئيدامشو كلو نولس 4قاش ل اك
 بكل نهيبلا لاق هدلوملبت اهينيئتداسيبس يزاصاسرا
 نيس + يدالأان اكول هرلومرود كنان جارالانال دزك هروب دارااخل هلو

 تيارا سيرا سلو .ثعبم برشو ؛دلومدنعامب يم موج اانا( طافلسا
 يزلا باكل نماضتنا نا دار ان ابنا رم باهعو ينا ذينببح
 لماما اياها كيم .ساياصة كعب ةكعب دارا هنهرنل هدلوملباد نأ
 لانلاوانلاب رعذف جاف مازال وم يامي ّقبالاءد ازيا, هد ازالاب

 نم ا.طل ايرهىل اسوماتل ا +: امتنّتلخمل !ايلاوذيملاو :نئملا
 ابرلاوااخي رام اكنيول !عنل|روررعذم ومد مكرم ذد
 موا وعاما انلاباوعهزفو مول !نداضتنا» بكن م
 ثداوحل اب مروكي ان ل ايرطقن ريميل نحال
 راعيلالا رب ريانا نكن نا انيرع هول اننا
 و ايندلاباس ذابنءاضقن يلوذ ,ساببس طش نان

 هل [؟



 ىااووكتتس اد مطعوما ايدل + ثري شاني ضف م اناىميلع
0 

 نزل 'ر':! ومال انه طاك ماس يلع هدد ايإ سهيل اع انا
 ءلاونلاو يوجا د اجلاو سادرتاوثإإ دال زن اذاورحشمتسا
 تل وزب ءرست !اذحر ماك ايراملاسلل
 نابخاب ءوئيلع اك ت/ىحؤلا هوبملازمل اوبخ يذل ابارللاجا
 فل در نيعي:نبثلا ثورحر رحال يكد نه نتتو نخاف
 هور تل اقع مغ ا لوميا زيها هناويول نيا لافد
 ةمالعلاوا جاما ىؤمب وسم | نيل ناب هيبحو هلل نتي يا
 ةوبملل ةيالئيا ةدا ل اهن مدا اةيضن ىلا ةرجللملا ةوحاظلا ١
 انعزط ابل امنت موقراايزارلالات ئطامشلا ناوتس ننماطفتذ
 وم تبان ايدي سلا( لها نع نيهايثل ادهسايلإااد اس اذه:
 مل ٍقي لة و نجاي لل ليسسال قخاورمبؤأ هان اياعاج مانا:
 جزم ازهار !سالكرج اظرعجمل الاذو ادادازتم قيبطد ل بجبل
 ريوكاماد قابس م ءيلعرج تملاوه يزل ا 2| لشام ميلع لارلا مكدص الملا يز!امهَسقحومائ !,يلعرحتملااب ل دابتملاد يلمرسسنل ا
 ليسا نارام نكزب ءاتنا ا هند لوتباداهسادلا انة خيشبحد هلالي ماسر[ 'نم انما ايران اجدذخ يله نيطابج ل ليبسلا
 لسا ,نولوب ياام فوج بابس | (سملاقبن ١ نطابشلا
 يدي نيبادضر وحلا ذا عجل !موهرحددلب بلع نط يبس
 (يننراساسرا ناعيجول البت للذوجواماو هلارجو يضولأ

 ةرهاطلا جسم ال الكتوسو رسل اييبطابل مان
 ةلزاملا,ناياو جو يب طفنع مهداتإإ بأ نات ايإ ئطامجد اميري ميلازاد ليكتلا عبار سلعلا تاغ! :نزئاامتيحوهو ميلعرستلاو
 النانو وخمبل ادا يزعم ايذع ليل د بوسنللاا ند لوك

 3” ل



 ىنبل امبداملا نأ 9 ١> يبا امساك ةلالدلا ال ةبسانملادزيككأذ
 0 ١

 مميخدع داق ١ ملعوجابم همافلا لتنأكي أ اهنا

 م ماعم ايام. اف ءرحد سم منال: لوف انك يبحمد
 ةلملانعو اًءالمإ اشرف نم هيل !سان !ةره امل اصوضخ
 .دامهو تكراغاط ندا ةافيلا ايس ةرالبلل اهيل
 امهنو لكذ ءْن البغل اويرنجلال رار م انا ءاذجولاجا امبنعو
 منال اوةليلل اكل م احلاو بل ا زنعراسب :تياتل اءومولاىا
 8 يح .اوجول ايام ذولا اةرس
 0 1 . ارواط تقووم وابل
 ود شرمكلاز عع نورتبالفرباصبل ا
 لاو مخجل ابدارملا اكل ذاد ضعبل ارق وئنا ممم يل اه
 سيمازل يبل اك رحال يروم, زراويلادت لوم اهركذ ل يرعأل امن اامبم
 ليف الكيال !2:دارمل اهل به اننا اضيبفل ايرهشل اورويدلايرمأل ا
 ها فيكما هنا فقللب نم ادم اب و اونو ر ويمل ا يداضيبلا

 0 انانزللا :دايع ابايرتنلاجد ا ال
 من ايراعسا (ييحاكل هلو: لول انولاباو
 رابعا اهبا,زل اًحمّيفل ايو 5ع ادا اللاوزالصلا
 يارلاو دليم لامر حونالانإو ربك تالا جزل! دارل لبق و
 2 نيج اينيب ماللابو ممل انينكو لذ اضيملاعلا
 مىيحأأ رعب نب امىيلو ياكاذاةؤ ىت يبا همت موب
 مسعالدبو يلع رسب [مازهلب ىلا موياهزانن رنمع

 ىلا و خيبط اجلال هر سيخ ردل اليلد فن لمحل دش |بأب
 هد نكنإل امد ددسب انايلاهتو ناحجستاد كفيل ايل
 ل نام عزل كبنل ادار اذدودالاذانو يناميد: هرب املنا'و

 هي



 يارا دوف لاياغ خب إدا وتم عيرمو ناد تب هتافر جلاد لاق
 ىلزا' يتلا ةوئلاد انجل صو ةب يخل عوشلا تاجسوب تاجلااهإل
 أ..يانسمءاهااهنرض | دو )'ببملا الحار لسرلاب كالذد جالشنا)

 نق ملاذ ان تايلزام نعطتسو واذا ءليتواحانركذ اتم: قو .رميل هز هر ويل و رامتخاللابلط رضا دازناانعب
 لانو وبتا الهو دعما ١ يق 'ا,بوتتؤ امتاسا ا قفل, برهوم اب
 انيئذو اناا مطبوع رعي وزنع جايصل ان عالقن ءجارسس بالا
 : ا 0 اولا اصلا“
 ىوملاو لات ماب داك نم الوتس رمل بحارلا مضلاو غئلاميورب ذر ؟اييلاس اولدلاا تح يومين يوزع انالا اهني عيبشن رعاشلا
 يوه لااله ناتو دسم لن اانا ءرجسمرالثسلا «دصصتمو يرحل ارح وللا نعل بتو عافر | ب باعذ وعل ار ادا: باهذ

 يف

 أشص جا يوميا هيرست يوهودلعارم اطتس يره ومورانلا عنب
 ا ءرعان انا نمب ان انننل يوم اد يره ىطرتل ال انو
 تك ملء! هاو ينال بجلا عيوم مقرا ةهدسشمل نول ارسل, تال هلو نم ةمارجاب يوه اة تحل يألول ةلوئشر
 اذمانا جاد اع مدقنو ور زملا تيب ىلا لل || ادلورنن هطوقسب نيم لاه ادارقل امب دآرملا مجلايبا م.ابلوتلاوامت
 اهاوالراتطرس يعلو اذا جلمامل !ادأ» تيلعلا نذحلاب حاومما لس لدزن ريدم ساهم ورحيا يدا ايدل اف مو<لد ساهسوا تالرسملا 5 ملابل وقل هاهو تب ائل ادا ى اقفال نم امير اضم ؟طوغتسل أ ى دعا ابدارمل اذ مولا مييحوليرمل ازهلا بأمن !بلوتلا امو اعراب سبيل
 »ارا ريارو هر عرار اوبا مل ا ميوم نانو مجاب يا هريدشد فورد ارسل | منام اذا هيو 10ج زم املا طيرثلا عمم نيت م5 عطرا س جملي حاز ارشراطغلا ناب بيبحإ (مياوج نجاد ةيطرشن:ا/

 ادأه



 اس ا 0
 000 انانبالدا رمعلاب ريجلاو د تدوم نيدش أر

 لانخلقتسل اةينئومل فيد يا اثإكا عنب ناملامالتالاو
 _ ىعهماسع ةشارئفاد ان اءجزل للارتل انملش يبجلا لقوا
 تراسورحضل ادهن تعتزل ذا كل ذو د بيوتا ار هزم اجلا
 تقرا دوعن يملا اميكرتل ا للس يا هوغو لاحلاو دايت سام انع هج اتؤولا
 نولي ذل ان قول املا هرارعاتووىأ امسلارما اذا لَّساءلوقد ريح أ

 ا لاقيا(هلال بلا يس !اليتنلسم

 رحشل ارباذ تود «نمالذن يذلا نواصل ايتنسالا بد

 ا 5ظ0آ0 10 ادا امان رظ ا لايللن وكب

 ءلوتارؤ عنو ناناسشم لابتنشالاو لاحلا 8 مستلا منن 000
 ممق سارح ند احا انين اهباب يامقل]ىنب ناقلا وي6نامب

 رع اذاو رع تم نامز ابان اكلم هراعالر لاحاو مل (ن امزال 3
 لاقل! لوفد نع يبات ونفو ل (بتشال(عمحوبا مناللامتتنلا اينيم
 ل اباا مانم موتب مَيونملاب لاق س ار ابخارهاقل اربه جيلا كتبا
 الزعل: ةرهتنا تل ايضا _اير جي ذلنا»
 علإب انما عا رك اع لاحرهنددرح نوكناكر مص نش(

 يا َناَمْرْلاَ د ةكحغلا نايا كك ويعاو يتلا اهلا ولو
 فو يع اللا ددر مآومأ هب ملاعب (ىلامرجلخشب بيجاوانبعاربحرولبألا/
 ,نوكل اهب حشا ا ملا سل احن ايلعرودم اماو لاف نان كل ذوطنبرسلا
 داكن امزلاو هئجو انا يسمو ىممد نم ]كس ومو برمز امز ارسم

 علالوكارعبجأ و «اح وكت نيكد رئت ذا جائلاار جان كيا [انبالاح
 نهم عل (سااادمالابم لالالا لج
 لماعلا وبان اا مأو دسم لاحانإباياذلارمو هريجو وتابع اويتن انه

 ءي



 رباني 05 ينانبل اا «لاق ناوقلا مدي يذلا علان ذا
 آ توطلا)ىنالوهر رانا غشنا !باتيكتاازمل حا ناموبرااذا
 ميل ضل عل ديد دومشم 0 نالت

 لتر يسن ملا اهل الاقونظولا :ول او ناك
 ىلع اييسامل يل يَ اوبي خيم يأ تلا وجل ازبث نمزفويانا
 انااا نابل عاد يت ايلا ماقال نا مذ 5
 لمانحاب اب ىلم فرش | ذ للاخت ١ نالت واذا .ايل ايامي تنام
 بل اذ ناكل دال اومبو محملا مالكي وكي نا نأ ويابلا مالت نيكانا
 :لجدوبا الاكل امزلبجملاكاااربف ريت نكت وتل لعلب راما اهلا نب لوقا اقسوللاول بطرس عله كالت

 ياس بيس
 لام بم اعلا محبا 0 اردثنلا
 . ةلتريفرتع نم رع دب ادي مارتن نافإلاهوءانو
 .ثاوم تدوب مث ملا,متلاد يؤ 1 :هيبافلا يزلرلا ماهكا لاه تلاذ
 قران اهب يتم "قير انساب ناماسل ا طسو الاذان

 يسد اذا لاطل سبر نإل“ دبرؤملارهقرشملاوب
 رس دج ا اح طا لخط زلا
 نخيخأد 00 يول ماج
 لصحال دار منشالرلو مهذفراو ما مازاد نزس الثلج 1001
 يب ىلا نذ مبيرجحلا/ي أ من ف اخوأع مصكميلع هساياصان (دادتساا اك
 .ابود ولاوهخو كلاب ةمسانم ا نلسصف مطع 5 دي طع ئاخياملاكاد
 رالف يوندلا ام اخدلاو دل ءادتمالا مول عولطلا
 لل ادار دالصا بالي لقفل ماو قا اىبوللو
 ىاءيوز ,ئمدن عدلا ,ةناندعرشب ناسا اعل بإ) د طودلل اة ندب
 يشأ نالدفر سنتين ماتا أجمد ةينبطل يوعإ ا!صيمخقلا

5 



 كلذ! تيحالب تم علب ان ديتو كلذل مم خفر يل ماحإلا ل يتيم

 هوعب ةهول اقل ,ةيحالس مرهم تف دلو كل ذيلار اناوتو هيوم نندوهر

 نما دن لبا ذك[ لاكن لك نع لسننم ا ءايداهاسألا ملالااناث لوذار
 ا لوتلادانا نوككناذاظ ةدطللا نفئرست ناكل
 يام جاه نيسان ةووفاو دوج مؤضاملاعت لوقو

 ثور الا مام التو نينا يتسم يطل نع مكديلع مناي سد# ليمان

 لالعااو وكت انام ا كلاارثكاسنلا

 يوه اضيقلا تامئ أ ضينناايننو دلو شيلا يلف
 هومر يقلل ناد انون رووا لوقو دغر وج رميع

 مولي يانود عر عالبالاو 0

 قلخياول كنأو الب ليطعيلاعتر هاجم اد سانل انك للم ب نش وأ

 اهبعيل اه سايؤعفلب شي اع تليمو كل السا ليتخلالام لصون نمت ان اب يلع

 كيا ومولا عاد داتا تناتسل تسلا نارتل اتلخن اتلاف تلح
 ن عن رمبرتاكوسلد قافاسا حيا ادم ديس وم لس وعام ماولاةياكلا

 يملا ةلئافم الشمل" ايركخنللاتنارمضبل لاهو يغلاو لال ضلالاءابا
 ليس ادري ,ناو البس وكلا دارنا لس ادري اديان كرلا:لبا نس لاذ

 رجع الالصل ان ايلا اردالمحل الع مالعلايب ف ينو هيفذرنل اجتياح اليو نفل ١

 لكيم! قارات الل ماللاونلال امضاوملا# لاوتسلالا بحره يا الاونسا

 لوئارباهرلشم يروباضأ وفن لّمعال موطئ ينم ب وصو ينوب اولا
 آم لجرل أ يولع وتنو ارمعدااوبب نيلي نأ عرياهع . تاي م

 تالي !لالضلا نمدارمل اووي هاياوارل ايس الأ دإمل اذلهلا لمدن وطن
 ١ رياواؤننسما اليحأ انيطءوصتسملا رك نادم »اراد الضلال ا

 دمتم ارصنمل أملا قير ءارجولا م انولمألم مياولا ساما

 00 اداوم ابويا ميل يذلا نمو ولي انواع و
 مس قطر كار الند اذ: اذعياعو لام نال قتلو

 ب ©



 ا( وتس ربع ماليا اينر طل نال سافل يداه او دمع بالما
 :ىاو ةيرطلا يلع لك بلع ساهإصمن | قمل اداضيا عز ا اهددعدكر
 يس لت امو.لالسلا رم ركام ءامعم لشما» لدن امف "عج قيرطلا
 ميالارش/ يزعم تسلم ن اذ اسما نومه اهت لون كلل دب بدال صا سمات
 - ةيطبنلا امل نكومزا نهيلعو لامدار عج (ناك نام لشدام نعم واننا ْلَمك قلرل ادةجردلا جرس انتل ادوحول اك ناوملار مدعل طلال حل ال انبو
 راناؤلادرالسلازس زنا ب تان ارك قاتم هلم
 يانا التل مل وسر نعول امتع اون ميت !زباىلاق ملوتب خيل بلا
 نوبلونملان لاول سالو كرل او يدر اهي هناب هن سانم مك يافا ' مل : ايبا يننلاان حنيف داطرلل امل اهلاينو كدبلل
 دامس امي. نمل ا [/ررازعامح ناطسفالا ن اذد>و د بت يلمترا# يف هاثيلاو مرمي دب اهاسص ىف« يدعمه ءاطيرلادهدنإلا ياجلأب ةداين او (ننالايدو دك مات تابإلا نجي يجارتخ ءاس دن رمد

 ام بنتى يذل اوصدش اراد يدهب نم نيب ملا نيدش اولا انلخ لأ
 يريولارسارل اميسّسيباو نحل انيز ودعت ليحاس ومو اص ا] و2 اوانلا
 كلظاراولالا وسع ن ونس !ذ!ءنىلفانبب يل'عافتن امو «لياقلا سا منو مين اينالا ةفيبح/رع مىوجاواسلد امجاو نلخلا ل ميجاوالا ىواهلا النمل |ب
 رائاوعر لبعد هديت: واع ىلع ةيلانلدلا ماتا تيما عاللاب
 وشو ءلبكو ؛دضف ةوغ مىلع::ديندم يباشل اد لسرلاونلاذعونو قل
 كلائلاو ل بب مو نحل رمت ام لكل احوحر مهبل رض ٌيبمعملا مما
 دكار ,ىلعتن ديم عبارد ار وعيب الوم. و رجلا وص هكلو لع لام

 > ام يب ان ملوثو تلخ نمي امن بد ١ ةوعمصو ار دو ادع
 سيرتل باطن او و (ةيبلالا مأسو هيلع هد امج ينبلا هب يجب
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 الا ١ ناوهو رتل شيرظو يانا ب لايت ويشيإت يفاارلاو
 ايلا  ايوسرخساوناك الأ, نايل تيلادعس

 لسرتن اولافف امي هيون ان ميجا هن انك نب نبارخشلا نالؤابوزخشمج
 اناك (بخف ناياربر كس يان : ف[ ناكاولا قف هم ونملا اجلال وا

 ىلا هنا جافا وش ني اون مالو ىدتل هل داني :

 امإكحرعجلاب اودامو اخيبرحب ةبادومو رتل ارغضب تيبس
 رده ع بجاصان الورش نب بل اخنب ردك نب اكيرقب تبكوا

 504 دا ايوعذل اؤاذ اضنيخاك لفل و كاذ ةرضل تو

 انف وليا ىعملا اةامدن ةرانو نر قرافك ومو
 ا 22 1 5 6

 ميلا مدار رناعا تيوعأ
 0 00 تاز دبلات

 واوا ماس اي والا ضم اذان كاحومب نأذملا ا
 ذة تا اةليميعل نازي لهل اكن مي نمالدب هللاعب
 لوتين الياقل و لدبلان دكا طن !نالاترابع الك افرسفت
 ىلع تن افصل اوتءازلاؤر امان اوس طدقفاطا رتاذ داملالب

 تاع

 7 هلاصحأ الو ,ع طل ارفنب ام وة ااوسل لاوحا' الكا
 ع ةنارامس ناثنالا و :ءلصالوب ان خل او ملال كام
 د هللايغاومل أوتاو ملاجو مب قلخخا معا صورسمال هرابعو
 ل ولا راكضمم ان اقادحا ىارعا هملاع ذوكسب 5 .!نوكندالو 3 ارجل كانط تالو لاما غب هنوفرعسالو لال بذل هتوفرح5
 دق ناو د لنمامغب منوم ماو هلا هلونيلع انهراضالا
 لكك د ىلع لعن 36 يردد يومن نع قلعس اموملل ىوتمعبدكلا
 سول نوبايفانن لوب 5#

 " ب١



 للبابا ب اماكاو قيصلإب محاور :ئرعمو تبطاملا مالل | مرلؤكو يبل
 نئارشل 019 سول ياعوجلا نارتلان اوفاو لاننا ةياابكو

 !2هوأع درراؤ ذراع ميما ر هلونبو نولر اك نحلل مهول
 كربيد فاه ملوذ قومام لبتزا مهسبنل ام وفلفل ا: اريل
 يان ملون يمم نا باوج لاف انه دمام اةبلوق عم اناا
 كوبميو ءلوناماو هيله لونا ام فلئ) عام صال
 رجل عا مدل بم تن هالاسؤب تن هانمم ل
 كلّرجد لمدو هنوبسو هديع ون اكانمو يلون امام لونا
 نتاع الاتواماكارش ةيدرلد احجار ةوبلمل ارجل أدم الان
 ريس مدومو 3. باع انلسد ملييلم ند ياس مدنا ل إنا
 لاهو تلطملا دسع» يحيل | درو مد انمتالم اهرصمم لميوب أ هارق جيفصح
 ئقملاط وب! ب  اويلع بد امص ند | ذوي جرح بيبسملا نب ابوس
 او نوب اجايلظ لل تن اند ىكانئم سف مك دح مالا ”كناق

 للامم قودنت ييلبأ هنن ليربجا نيرطل نع مب 0
 نان :لئاتلاهلا يلام ند اسوم اذدوسدرد مكدحلا

 200100 تساازم ىر لدا ليتنا كودو لستم للزب

 ناياال اكارهو كلذ 0 لالا هانسب لح ور لسْدو كلاحو

 ليد لاصار ههنا لاذو بحلم اذهل النمل التو مانا اد
 فيسودبلا هدنا هأرص ئح بز يوما بلاي نعي اذن مولع

 م ايبولا تايب ليل طولا ناببزرارمكم لوجو وسد ا دامر
 نويل از المد اميلانتفتلبالد الا 20 لسد امازمو

 ملبد اال نكوارعانيبت ناك انمي[ ١سافايرؤمهزو لمع
 1 « او اهرهبو:ىبشمل هذال ذأثإا يحمل الهاواك ا

 558 ؛ريحول و ند !تانصب لمملا نم ًاهيهبو :عيشل الذ
 يا سرد مورا يسعينجاوباءاعر قانا كلذ

 رماد



 لئقنلو مما نش سام ميد ن اكول ذا اليسصيل ب ملاد دج( مان ةيلهاجلارماو
 لصام 4 افن ملون - مب :ررعو تجول ان اعابتمالا عيجو داو ارمد كلذ

 مارنلا ييهام ا قطيل عام قطني امو يلهث هل ونو يوطامو ميداس
 لاا هييل ايش ماد خلا يم ناني انباع دك
 2 !نب ال اقزو يوم نع نارقلاب ,قطندر وصي امو يواسي لاو
 جا يحفل كس را قطن لاين هيلن
 اميعاب اويوت تل انامل(! هؤهو اتلرن ماوقب ءركذام ملال هذه لم زن

 ابارك نايك ديرومس نالت بس ملول نارخل | نلثخاب انوع
 مهااكوشل ا اوف تاياايصراذا مد لدزل 127100110 ميلا

 موش أمو لشدام من اولاع لد يوما صوطسبامو لودر نارتلاقاتخي
 هدوم بج اذه بو يوعل رم نطنبلا زنا يوغامدا دام دلير
 يملا نعئلنبال هنا ل احلاد ياوجو يوهيو السب نيك رب دفن
 ىذحبل ال افيو العلل نا ممزلب يوهل نم قلنا موك عاف
 نال بذكلا مدع (رم نلبالذا هاو فقيل ”ناكلو

 تكسو يوي عابنا مدع نطل داس ناالا باول او
 لضم اع مال (بضونا ريو ءاوه شانيل نت اناو يعل
 رأوه! ليببس رع مطخ وهن !عبننا[و نص لول: ا
 نه نواب يذلا ل! ديون يع لاول ال دالدل نم كريصمد ىننلا

 رش كيل ساياسصوم دن ام هةيايمكز اا تعسر نول
 لكمنل ا وويصم يوفامو لامالو يات نو .برسانلانيألا
 (يظاواوثاعاومو عراشملاعمنلا ىببحب نلعب امو اند لان يندأل
 هدقاونو ريهن امو هما نيجزشمام ىانحلا ةياطي بينت

 يوما نع قطن ام هتتفعن يلنخا ىبح ىوعامو) ”مءاسل

 ١ ارا نكي ل ىلا موب منعا رهان إ مجد ملا مر انجوا
 ١س لايرالاونعب جانا رام امواذتا ماض لاراب

 ىب الإ



 رجل ءادامرالب دشيرمو لالشلا نم لشن ام رماباهرخ | فانرجس ١

 : نها اقبالا بامان يوفانهسس لبقو ميار
 ١ 7: اع ميالزطاسوةنومأ نساملا وارجو لي نمل

 ون ايع ار ابا اذه نوكتان نوجخم سادل أ نال بلطإ: باخ نبا
 هسد ايحوماوبا نكي يشل يلع هلاوح ملاومانعارابخانوكيتيان وع

 (ره ن رحاب" اب وسب يومل اب قلع امو لب ملو ميه اوهر ظ
 كم ازعء تطيل يامل اذ يوحأ اب فطن ىنت نم لب يوم | وم فطن انك
 0 ئطارهرز مصب ملاذاو يوه عر رصببإا ءقطن نأ نيد

 ناد ا ىوحل اب ناعلينال ملوق نم (ضرا مؤلب منا يضيبوحرطعملال | هب
 ل الا (بلانع نمل يولوأالو و يرمز نع إيداع
 لماننت يوعأ نطل ايندب عرجل النيم ل وهو يرمل اوم نطل ايون مذاالا
 .ولاؤن ردا غن مزعل انم نط امو مل وذ ننيشف لبا ةملاازهيلكد
 ثم يومإا ءيفن (مضبا نيطتمو قطلل ارو مى اررصم نع

 ومحمد نأ لال ويملأ : نينا شب انبحو نطنما
 نمض لالسصل او يقلل وئرلاو يدعم ! قطن نع رسولا
 /ءةراجأ مكي رهو ىاخللاقأم الع يدا اح بابددل# يريزتنلا
 نضئلابدارمل اد ابل امد اماجح نحيف وأ ببذل بحاصمبل ابم ذاع

 "تلوتبورن امابلاومب نع ن اياك ىملاو لط(ملاىومل بدول
 رأ 0 م و حصل م
 منيسلا ا بخ باب اوم ٌيبوهيررصم مّ رخا عر وضفم

 تتلو

 م اننا ايك ملازما أر خاهوننل اليس يله قلطا م
 مب اىالنانلل :نانالارننل اةبغومو مضاولنب بسلا ١
 يرمإإ لن لاننق سلم يم ةلدشما م وسل اي: ةامج ا نقنلاد ةرداصلا
 يلع لون يرمل |: افدرحلاو ,تببحأ ينوب ءثبوهد انبب سننلا نم نكل هيلا
 لاا انكر رو ين تناك ىشلا والا نمو وسار طوزن مودل

 تزلعتر



 الفاانمرقو وسل ا. امال ضنلابيوغلا انه خاف تزهر ود نساهسلاب نولمنر

 هنمال يوه ىنملا نبكي ا يوعل اسسس أن أد يول الاه تيسنا بلا مجزاذانهأع
 ريد ن اطل مل دوس ملا يومإا وخاض كافو مقسما ىأ ,محامتتى وع
 لاهل يراسل اطيش تاوءءاطلمع اطاد من ايواررم نم ربرن نال مير

 الولي اهنم اهو بل ذ د قبرع مينع عيرص حسام مير نم ءاليرلا مرحو تيل ْ

 ١ رس وجده كي وعبإع ياءاوه مىل انعام عوجأ ناني ارذا لاجل
 .ةدسيدب ناقتيزلأ ةماطم+إ ايدمإ اتهام ضاقل اناقو ميم نسحا

 تملا نفر 52 اراواوم ديسير ناني مترحا نالت ذو

 تسال ملا [ها نوم مئاباك اعيايل رميا ىلع ىفإ دجال اشو
 ودول ما دو ىوررهرجد انو ملال هن احلاعىنماننل انانتل هاش

 1 اريادن ركنا (ىاعالل ا. لاما هرج لي مدىرعلا بسب مف

 رونرراجعالادر اصيشسالا ئيبيزل الد ىربا |مصسي ملاذ ملاظ ةولللع رش
 , ايا لال دارج يا ىتارو 3 ند هيرب ن فيون نام ان انلال وشل !انه
 نكزض نمو تان نان لاقد واطقم نوران وبا

 لاعامضوم دماصاال جاتا جمب ؛ مامؤشاسأ مهنا( نهوشنو

 نيللطلا مونل اكول سنا ناحل ان يموسجم وس
 فقالا مدا 1 ب ابممشنا !ىطوي الايض تن الانر نيرهأتلا
 اهراس ايما تكد ثالثو تاج شالا لك يلع ههنا
 . بويدل 7 انيعب :لدعلاب هاا انتميسإ انو ةسالحاورل اة عتنأ

 !ثدوكلا 1 اننلاورقنلايطسوتلاوا دات لا امأرلاث اماما
 فئاي رئوي يللا مركأ عن ادؤئسلذملا (عتلذ نل اذ نا عاطم صرح اهابإ وأ َر
 7 دروب زب .!ًمصاصخ م« نامل مضاد وب ناتل اذ ربع
 نمر ناكل يخلع نول هكملداع لاما ءابصرحبا سفن «قوبهو
 معراج دل ايعءلورن لكراد | عابعورتوةلك
 ل از جرتئفل اجلال 4 ن6ببص (هذخ الط ةر نامت كر ور تل نم زال
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 . ةالشدامدحا مذ! اعلي ناوي نيام: رنلازخإب يجهل نيبال
 5 تم ياحي اي ارزنفل اجرت لهرل نكنذ مان امزح بذا
 اول !كيرآخ طخ لافت لل ىص يلع بناس وبلاّعلذ
 اموالخ نالحين الاند ليلو .:لكانسكلد الفرا دايانعورت
 رائفلا|ننسؤحر جادحتلاو الكب ىف به ةريش اميل جا باد
 دب ءلاطب اميزشج . ءايهِضَب ناكل ح ةلخغا فاصل لاتف
 2م امو م جمس تسدوبلا جايحتلاون مم
 ا دكنالنل تنحل انن نبل ةلخب جامبو

 الز زا للايملو لل اهذخ 0
 ت.االايوسملل ع حز ال تاررطخانم اما كاهن نبأ

 | وتل ارامي نسر تدوم بف
 اىاجبات ءارمل مج يح مكر حالت« ناندعدلو هبل أك هن ابا ةقب
 اقوى !نمزازبلاه اور هباربرملا باهعا اهكيلاثو بيج
 | يوحي نم هدد 0 ا بدا وذ نع ويعي هلأ ن م سارعت أم

 بابا عباطووما الهلا طع لاقى ةماما ولاه ف لبطل هأزر ينم
 3 ا ا فلاو يطا اج دايسلا ارو ضرس
 ىلع هس ايامي الاقاك يي محارم يمعاوبز لت أيلا
 نانل«اوريزقشن اوسجن دود د 2هرخالاخ و 0 ىلا

 000 اىريأتحملا م اهارب يوعلانم
 يلع (بب بيلست يلا (يكراهاريلقن ةارمل اكأم وسطح يئع (ي ازا
 : ونس اخياع ناكل سذ ةلطاو كلا نال اا ءانصلا نم انيناحتم
 م ىأسم تلك ءهنل ضن جفن لع يا< هاوم. بلغ نما محلا زعب

 الع نفى وعمل القعاا فاو ير نايتس ةيورم يالا
 يذلاوا نارتهاي : ١وه نأ ىل اوت ملوذ وءاجع دقن لتعم ءاوع اع
 ا ورلونزصاخلاب (يزل فهنا رع عز رارلا ماما ام اق حرب حوا امن قل

 ىطس ٠
/ 

 ٠ 1 1 ار وبرج جناب جا م7777 >< دعيج -



 له ناكيومملا سقطت امر انام لان ارئآ ذو لاق مدي رسل نمط
 2 ناطنإالال ال قف حامتج أو ليارل نع قطن وطنا ذاوذ لب
 ره ىزلايدالبسب يارتولاب يي امندسد | ضحوا ةيطحار مولع اه.

 ناك قطاع ام يلوخانا ةيديصلا ال مانب اذهو نزال ل سسلال ]روج
 ا/رصم ناماناد قلل اردصم وهجرجول نال يحول نع قطلب ان ال قبب ن ابسأنملا
 لمجا الانساب اهييجدا اق !ظغللا ارو تنحل حيزمل ا ةضحلا
 8 اهر 0 ةبملارع وبك هيدد مثل : ادا ضال يوبوتزوم

 ناكذو ماتين دار افرعا لوتوح ئحاكوه نول ويب
 لفيتب يووم بلاغ دانو نول تن وحام لاننا ةزيبصب
 ماوونلل امل وتس ا أيونملل أم را ل عج اوحداج د

 ا رصملال يملا امايتلانم نب اذ انردصمل ايا دومب زي دوهوانا
 كوب يضر ووطنلاءررصمد قطني غمنلاج اوهو ل جعلا م

 "بئانكارجو لح ةدب انلاءزعل وب نازي اقل درترب يحوكأ قلن أم ب نعل
 ل قع يح | نطل اوموررصملا عري ضل دوب لوتلايااٌرعيو
 يطحن ءيدوع داو تام ويلك اك ارتحل يل ادب اهرب السحر ع
 ىجضتلاو دوم اناذ ل يب رك ذام :ييسخالا بدر عارخال |
 ضرك زم نب مطار داب ببجااناو ر دكؤنعوت ىاعدوعدارتلايلا
 قلن اروع نأ 100000 ينتايبملا رجع
 0 اننااهناناخ لازم ايلعاياعا ارضها يغبا ابدارحازا موتنا اوعوأسا
 انوا قا ساركيعو نيلي ولد ظلك يلع ديب حرم نمريبملاربال
 بتال | نارتل ايلا ,.وع اب او نشاء ا 0ك

 يلص قطن مب ءروكز اما لشي بوعد وعجم ندا
 0 +.مب اكتب ام ارجو نسل اره

 ”ايمقطنداريادان كد امحوال وجنس انهوبل ا 7 0 ١
 ىو اهلك نأو ةيلاوب انك 1| كل خ ىيلد جد ذب د دك و د ىو

 بنا



 نارا ا بقوطنل امج قطنلاو اوه قطنلل هدرعل عر قاساقرنامنرب كلو
 انا. + ' ا.( ارحرراءاريخوبال قطن أ هرإل ككل ذو لل او نارتلا نهب.
 ' حلا آم رص امر مضل بل ءدوجب يذلا نوت نا بسلا قمل
 ,لوقانح ( فيي اس ىلع نم نايا عا دومل اك جليم مؤ يجولاوع د
 . ميوملانم دوق طاق ايوا او وعل نع قطنيامر لاو ناك وما !نعؤلاعن
 ازعل ارشرب مالكل !قايبورجو رمال نطباحو ل يف ياعر اسفل اد
 هر (تئايزلا انهو ناو انابحو اميابنم انك جارح موه هبط ناك ينعم
 بتابللاةبداذ صويمل نو يزارلانم ملا ىدذ د ةلاوعيكبلاأ
 وهورذوطمم نعز اجل فني منا نمدولا | ذر,.ىجل ةدياذو يول فض
 هضولعلس ٍنييوه يا نكب م ناوايحو هتيم دربع بداري

 ل تازخ لل تكابحو يلو يول ابتبحت درجا/قيتتحجو ٠
 ديرم هيطخ بل ايحوب هرب ننال مو لقب م ناواةوخرمج يأ لاتب
 ياش سل نم يقتل النو لك بلع سايإس ل !توكيحوةدبأف
 لام نم يدودوخلال رمد نأ ٌتلدب تيس ادا لاق هن اروكسف نيترسك
 ةاربمس كي تييقحلا نا نال طلخوكنو يراضنالأك يرابتالا نب الاد كسحاسص
 لعل وتساو تيازا انا تلاه ساو ل قرتا/كنأ لل جبام نم
 ةينابولاعن لوخب ييرانسلا بائكلاب لكيم هد ااتضيتطن عب
 ئنسركلو نسل او نازخلااحو :يآكلاو باكل السلم ها لون او نا
 نول 74 مينا اون اياك مداد اناوهو قرن
 يصر لا يراجع ةنل اومب نوَحْتو ,يوبوتلك ظتل بلاد
 مناط سرشل ا كيرجلا امار (ىيان اول ٠0 امين اوم يل ايدو ملءارتنال ىلا
 مسالك ينيوجلا مالعوفن منولكتب حبفششلا )و يرئدأ «نكل لنل بلدا
 ونازل برمابر اذكواذ كل غنب يِبلله ليوجل امن سالاذ نيمت اهدونملا
 ةنمازملا رهو يذل ١ للذد انهىبوب ردم ةزابمو أب وباضاص

 انلوذك وبل ايصرجلاماضازوبج ساذاق وسفر يولدها ربع



 يكزعينرادل اودر اعوان اوما مو ناسا ات نيعيإلاًرامم نكتن
 مسص مبلع مسايا يدل اجاب نيني ادمن اهليو وكانو

 .يرالا زمور ينلالسوأ ءللسو ناين بديل لزتياك تسب ١
 اضل 1:4 اه ملوت دير هزاخلانب اجبت ابو ةسيطع دج اد اسح اوغ 0-4
 اروصزب مس ايلا بانه دايس ابن نالاق اليربلار سناك سلق
 لاتاس انك يلام عا اي لاه سب ايامه اكدر ىلارابعأ اص ربح
 بيبازعل ارث ليوجذ الب 0 اكبم ناكولر انو دعى اذاول اقابربج
 ناو لوئاسا نامل لل داو انارمانارع ماو ئخلاوزكاد
 لتنئارمادإوب ٌتِكوا ذهن ءالا بهل ب ردع جزم ثيبب
 510 الاثولب هرج لع ف دن لتننل هذئانا: كمامالكإب اب لولد
 رداد ل تفل ىحو ايلفموم. نكس ل ناد يعطل نلف كالي هرما

 تالرت اذار رع .ذختلا للف سمتمل اتيرب برخو انازغ يوفورولطل ازال : 1
 ءانزخ ادار 5 ادهيذةوبل ال هجانا:رما سباذنإ اولافل دو يك! ةزص
 5 نيام ناك نعام س اور باطخلا زبره ادأ ل يقواعدم
 ]6 ىبو ممل أ ىلير اودع نب رارم ياعالم ' ريع اناكو ني حم ا

 0 لبو علل اناو لنمانيب امحار عب ادما ام اموباول ان
 0 اخدا ان اد يبد! نيا باس ارنبخ مام مناك

 اماءازل امن ك1 ::راثأيراد .له.س اصر وحوما ا ةيبصج

 7 يلحارمع - لضمانو دعو ةاولاق اير جلا كالملان/تابدزلا
 ليربجان ودرعت لام ةءاللا او بضحلاب بيلي بم ادا تمخو باذغلم

 5 0 اتم عزكم د ليرج ةلؤماره ير وخاف اولا ريغ ووقت
 نيئارمكل اليو جلو دعوي ايم و هلام هزيم و تبين عليج

 0 سانامأمل اودع ناكاطفو رخالل اودع نالاعنفماويف نط
 2م لومار جل اهب لبرج دصوط مكمل مهلا رمع
 ةرج و تباردقل اولانئريعاب كادت 6 تانإلا هزه هرح



 ىثلاجلع لزيرن [[نرمجن ولا ىأدهل ادرس نايرت اور جلا _ لدم
 1 1-0 ينو ا يعمم

 ينل سش امل بري نيباحلا|قنأوم ارصم مدد ارباب عامددانذابهلوتو ايلا

 انتل زسو 0 نَلِبالمو هدد أورم ناس ءلوخإلا كلا
 نرل هج دايس وازع نحلل! دونيلا تناك السيول

 اشم نول هيد دخلا ناحل كيب اياب
 "ونمت عودي نامل لد نرش اع م ءارداك 20 ةنووقيب
 يديارتاكو ملوتبا ذه هسداركذا هردفر مز و ء+اقلمو هب ءوم نق انلتام

 ىا نويشيب 2 ميله هدد يفضي تعين بدنه البت نم دوعيلا

 ع
 ل هر تهاونرع ميله سب ايما دعي وبار هرعوزلا

 ىلا :تفلف اهصر اين هووكتاو هردجمجادبأ ارت ]اوس اب
 ينج ازغ برت يومم نبأ ايي سنو دوام )انام

 ئيييحلا و هععرلشدو نارقلاتيتوا 2!( |لينيدع سايص

 وصو ةمملع همدإ مد ينل لاا طجر نا فىراجلاو ب ميش
 نائل افوارلاق كن نيعلارك شد نيل وكيك ب هناردجلاب
 موحلرتح فيل اوهرت فيل فياطنإو منيب وم اطخدب دشتلا

 ذن (ه دوم تثررعم بود د ةيجرحلا دبر نو محلا ةبجاب ردن

 سوسحل تاقلاو مييملا الاى ولحلاب

 كيما لومي هبل طدناا ماد تررهل هوا بيبطلانم بوسع

 ىلظنني مسار ةرطاو ميل يتلا نعزسماا تأ له مس أ

 1 كاب ولا أتاه ىو نع بيجديولا) : ماحلوزل

 1 أ هميم ايا ملا ندكلاو دارت ملمع نؤفخيا

 ليلا هولاند 7 هيو احوزذلا كاب لاعيل بلط
 تاو بطن ارنا طع أو ةيجلا دنع عرئال باسل يا مَل ميلع

 اجمالا



 هوتيل عدم م لّرم وسفن ؤسي كنج شا كر
 :ّتجلاىمل عم ناعمب ا ءامزاف كجم يوسف يذلا بطلا
 كساع نم اجام هطراهب اذهو اهييامورت نيب ا لذ بيطتلاو
لع هسايفمسم هتداذزور بيلا 314

 زخاددو يليحاو لك مي

 نةريو دواءاهالاكورو كاد جئاذهنااوباجاو بت اكاازرب

 اموالك بنك تنل ل اق هنا ايئم ىلاثثس اىنعرو مم نب هناوبع

 ييشيف ءظنحلال يدب لح اوبرا يبلع هيناهاسم بنادي

 يامتءهد ا لويز ئخ ىرشن يسلك تركت لع اول انت كل د نم يابو
 مدا نمودس ميل تاس شاذ ريو لك هيله سا

 لاح مسفن لالئ م ركبلاو مسرلاو بددعل اوب كتبوموريؤتلا
 نبا اعد هسم مسا ان ةباتكلا نول تح أذ تحلب ماكتب ادا بنمفلا

 لظلم الت او اَنّصلاميلَع مش ادول كل ذ تركدذ
 كلوا انالائأرو قشالاهنم جرطام هيب سنن ذلاوف يذم .ىبتنوك

 ارناائا ىءيله مهد !يفسصدن !دويلاق لاق هع ياش مسدايضر ةريره

 ان قبر أ وارم ان قكب نا اقح منكم ملا دااذعيلهدواداتحالا
 ديديحو يرحل ةباتل هذا اذهان اىفخبالول ىتدمل اوهيذل اهب يفوم

 لاق وبلع ساي ص ضال صن اسم ءاورام نيبو ءتيب مجللولا جات
 ل دام ظ
 .الويمباتلا د باهعلا_م م اجدركو ءاينشس# انوه نارّملا امك عم

 يي رعمدل اثيرم انناملو هظافحاوبحاو ولا ,وجاراخاييدحلا

 لمد هنبو دلو هرب انك يرهزل ازيزمل اربع نير هر ١ هعابباع

 رومشومبا ثم هاما يان عدجامامالا درو زباملاساءاعنل ذ
 م اهلاب رممجحلا نلخوبل لاف' بله ءيداياصيدن الور (ناننع

نم نيىيحلا د ارما درع د ارم اواخيب امان ]ئمو مكانف(اراعرجلاب
 ي

 دّفو يبا ددال شم لاجوا لبيد ةرحو بولا نول نم نلسداومو

 و



 ام وش له رمل ظنن وعلا نم نايجرطسو عسير ل نبا منم كدب ابإعاجا
 (وايليابذ للك يعتني اراحمو ةبسرام لركتملا« نا ذ هلوق نم اببجتل
 يشل [بيلطمو ةعيبر انا هبا ديرم امانهفشسا ام سموا امم درع صج
 لال جرلا ماب لخدي ميال جب سل ايد لل ة لامن ممدا لضخ

 نا ءلونم | ذحولعو لداقب يا لونا ام كلل وناجال وقااث !ادكىم ان 0
 ندملاش وسد !مل وشب أم ىا :درشملاواولار ناقل اختو ةزمم ا مج اثلا
 ىفعبل الوت نم باوجل اا عاش ابو يضادم االؤباا ف ناقل
 0 يبصونأ يلع لدي ايراذع نأ مين دوما ام لوئا انا ءلون
 رثولاد يبرم نسا 6 ثيزحلا و اجد ,طم وحلا يبرد دا دج دحأ ذم ايا عم :وسحخا نعام )كسي اطا أم ناكيلدمو هع ترعب
 يملا !كاتي اضياد اينو ريب ل ىف !امعم ناعم هلوت و ىنزث بل يغرم نم هده باجل ل بابل اوكا اانا لات . اله, لدو لأ ١ صييعختل !مجرام >ارملالاقي ان"ةأاد انموماهناذ
 20 ونمو مدام 2 ىهيزارلا ءاملاداقو 1 ويلا نم كيرلا نأ نطنيل ا /اناط ليال د ثيءاحالا إن مم نان تحرم لّدِب لباس اه امن ردي زم لكلب باداخ مايميلم مدد ايس

 ام اويل امل نكن ارتل رهو مولد يض هناا رم شا تام هيد
 اعاماو نارها وعل ا,دارما وبل لانس درتي ءازصو دا انارثل ا
 طردت ءلوز ال انزو نيو هلو اول ان يحيا ع در دودلاع نطنب امو يب امس هوم نالثلل ذو همالكو كبل ثنا يدون لال وقومو امض ورب ل دباع د ائذاءجولاؤروكزم ريضوم# نارتلاوهلاق نموت
 يوم لا يوما يعاني امو يا ديما هزه ةيحارد و ليزاتل ارازنا يي داوو نروذياماليلك نم ام لوعالو .وسوي امال ل درع اش
 نادال ااهحار لمجيبلال نطنلا يلا اجار وهالمجولع ياحي ج

 ذو



 . لاع 3 اميجالل انني اب 7 ب نطنالاك ناماز اهنا كاجو

 2 1 ايدام از وجع ميا يلا كلن جحالعاف نب
 كنا م ايد ديب + ديو اع ما محلا ببمجأو

ِ 

 ١ :نالاللا يأميل اهيا ا اًبحد هداج ناكدياك : اميلارهوا

 والا دنا ملؤنب باوجلاو جاقحالا يحن ادبي واضيبلا ل ازكهباابهو ٠
 نايلايضوااذا ناب بيجاومطنانزتلا ارب( غب حاز ممل اذني هناك
 ليال مانا مالطت ف رايه و زيلاوتننا امو ءةامْزجا ادنتع

 رشيلالول اببسب دايجالايل امز ام : وكم أ ضول 6 يقول مزيل اوس
 حاأنجل امو يو اضيبب !ةرابع امم تعليل بفنو مسمن يتولاي | اولا

 هه مال امحو ايدو ذيوكات جدار جه مولا بنوك يلا نيكل

 انكتنتلظ استم ال او الصلا بلع بلف اهناوكر اهب فذ العب نأ

 ياازمو ماهرم نيد ارم ةباغيثولان كل ذو يارغاحوسو داتا
 لوطا اي طعما ناوك لومل ايلعا ل ءدانّيجا رطل ا دج 4

 اناني نأ وج ينال نم ىبع تالجاطفايأ ري

 اطخا ل عزوجب ( ول اق بح مدورلا جرس ان 0

 نأ ئعئال ع ءاطحلردتسجج هرجننبلا أ 8 نارمسالا ميا

 0 تاريساو اين (انرع الاخأ عوذ و خيول ْن ايو يمالينالا

 ار وزنسبل نه دودو منا[ وسل تسعي قب الرع بلع مهين م دم و

 لرد 4 زلاواحلام المن ارترلاه اللا له دن هيو تدين 'مهربالاطخلا

 لزاعالا موني لراتلا اذه ءرك ذاب يدانيجالا ماى عيونو رس
 ةلااده ناازه ؛نطجملالاكو مالكي ىيلدنال قخ م 0 عاج

 منع مليا ايم جلا جامو عرش ل نافل ايم ناب, ءركو م
 4 + اطال اي انا اجل او ودا

 دو عومللا عز احن ارجل مولا منول امةببب ام جرو ا

 مارا لعجب يأ ,نيظنو تيل! لت وضوامويعا |

 م



 ابابو اهناو ىو جددا اياتيالمز آلا اهيا نرلوثوبلوشيرتول انصوداب

 ا ىار عمج ارالأر بررملا«بموف اوجد اتلطم ةذبأط
 نص ابزونلا يزارلا مامال انا ا/ىاما' نر :رمأ ؟:تاننلا
 يلات هاناف وجود مار ورحلا مبافرحاظن ازالح دمج (
 كيم تالعمل اعد اند ناو لكأ مهد الحا مم مرتك م ينلااببأي
 علقت رام وانشم ١ ميج مرعلا نول يذلا عرخلاو يمنا مل تن ذأ
 بكرلو صفح ردع برس نل السل اوامر ام ءنيبك للم
 7-1 سنام (يسبلاو ال اقفل أ اخ نواب اننعا

 افا: يحلسو بكن ايا مصرع يقر ووعي نينا لذ إف نورد نارتو اع دن يل١ةصقلا عيناي ايس مبادز١تاضرم قبب ل الح ليم تن !يلسصونا داقنما عم لأ ذب
 رتل نوااعل ارورجل ا ميو زلوب لاو ىماشلا مامال ألوف رخو
 فا ضزباج ماما 00

 [يساباس لد بجاانادجاس الدنا ناما' سوق رادداو ٠
 مثل رناعا «دانزتاب ميس أ ناو“ قب املا وز ول اليل ات لوعب

 ردا



 22 !انلزنا انا كا ١ذعل بنا ةةؤلوعز
 ند اكار انسانا اع مقلم انارتلاب ل قب 1زبجلا نحو

 * 2 ةاراش امبذاو .نالالذع مههاكارا ابل ءلون يوت مال احلاو ىا

 5 لاب بانل ايا يللا لاقإلا دام عسا نبال
 يشاثل ادا دس اليد !اهنورسغمل الار مدن اكاراابوسانلا

 مسد جم باس

 01 نيا بملك بن اليم انمةثالا اهوا

 نيانوط نا 3 هزهلوزئب سو نامل ليلكنرلا الاكيد ارنملا

 محط امرف هدم ثريحوب يدومي دنع اهابطوامير»قرس قونبا

 نعلم اين !مكميلع هس |سو لل + لاقايقوس ام بأ تل وان

 ممول انزن اانا دون يبلع ساياضويبلا هنن 2 بريبو

 بلوم رم مل( ١ ددب كل لانه باجاو ميعاصاط امدح
 لينا اهمال ندا ايذارملان اب سال ناب هيب تلا

 ١عومو يا عوضول دل دائمو اركحرل ةْيطحرح

 0 ا ارا هن
 ,كعر هارد اربع باي أ لس الن وكت يسلب جي[و ىفبطب

 0000 نكي يتئللو | ارئلل رجس اهديدبرأصو

 زدلااذ دانه درملا ءثْكا لاي يدش نوط مع ةرابع يس لكوي

 فر دا هنا د لايب يلام هلق

ب الحلا ب قم يا كلمه افا وويل 0
 

 تش هضسوملا انجاارديبرت يجب و يدع ساي صوتل باع ا
 سال ابنولاث أمرم ناز نمكو كلا ننمارفلا مدخاباءشولا
 1017 ميج د يي اودالو اهل تابع
 تاو رسرب ع أراك دريس اةاقلأ عاطش (١ :ىادانياخ

 م
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 - يلو هاك ويانم ىباذافهدابع الصمد

 اياورقادناماق يراسالا 2 ه.' ندا لزن امءاطلس دش د اواورتتا هذ
 اوكا راتؤلاب نوسسول ا ويل هدد ايست يدب داامجلادك
 اوال يآ عمد ااواماداو 6 اوائذناو 2

 امان لاهن مل وف اذا مدي الملا ئيدلارخ م املالاك مانويل
 وحبا يلا هاا حلم ..ناولاملاد 8
 0 مدايلع يا ناتدةوتمئيشيرأ قلك نه كك دك
 مضر !نىبراريس لكل اونا نال هلا لاّرارن لا ذخا نب 5 انكا
 رج :باكسو فل ! نك ذ عوز انك جدار د انوهنر ا ةييقولاد
 بجسينأ نما معبر ارميا ذب وبادشلا ناأ/(دداتتل اك
 يي داربم (ىعىرر ننزاحلازب الاخ إلا هدهلورن

 دواس يراسالاب ىور دب ند نامل لاق ءنع ىلاعت هدايشر
 ءسدا ديول الاهم «وه نول وتنام لوريل و هد اها صودا

 2 ادا جم داتساو 0 ١
 اكوبدك منا لب ماا انورانكلاوم ةومامل 2 هبدت

 يا برغي ]يدع 84 د مون
 م 00 هاه قلع برش ادردأ ىيبس نانو نب

 5 ؟؟ةنرما 4 مرد ءداف بطحلارمثك ايد ايرظنا هيد اذوسيرإب ةحادر
 ندا لوس تلسف لامر تمطق سابعلا هلداقف ادا.“

 ْ هذ 00 ا انل ادرك ىبال وغياب س ان ل انف
 اياذاند لك ١ ول هيا ووتر راجل
 دار بولاق ثيبو نيل اني وبلا نوكت يحل امر بولت نئبإبل ,ندأ
 ينس لاو مهرب ل سركيابل ابل اكس ادار اهل انه دك انك يه
 , يييعمركباباب قالو معبر ولع لأم ناصع ندر يم منأن

 لاث

 ب



 او عب الان ما رنفتاب او كمابع مءاذ م«لهتانا د اذ
 رعأب داابدنيرشأكل نمر اء اياهر ولاا برداق حن! ثيرعأب

 لان يال ميدل ياعدو شاورما ام اياعوسطا اير لاف يكمل اس

 ارسال اانح ادحأ نكت الو هلاموخنس|مويلا ليكي س اياسسس انوي

 دك تمص اذان وت غدرا زهدي م انهت يا ظ
 ناك فوخا موي ب نقيأر انلاف مكبلم سايإس مسد (لوي تلف مالسلالا

 قميلاو مسا ياسعد سب لوي لاق يح مويبلا كلذ نم ايسل نيم نايل ايلاع هنا
 خلاص سالو يوحو باطخلا نسرسكلا# سام نب ال اق اب نيل بممسالا

 ذأف تيجيشل اس ناكر دئل انخاو كذامرسب ل دركتماناقامأ بيع
 هرخأد الرويلي نايكس .نيدعاقركدبادملك بلع مس ياس الوم

 تيكأبت دبل اذاو تيك اتبع ان كبداسونلا نايك ليا
 ماميأم يذلا يبل اسس طوال

 مح منه معبر مهش هرج اء وو(ره لرد امياذع قام مدرع رول اولا

 00110003 مرالأ جل ناكام سار زنا ى بلع دنا

 7 رس !ءلاموقت نين نما لوقا ياا جون داجرأب الا :رصع
 مهارات ا!ميولا روب موب كل در جو نشو يرسالا نمارشل الخ ٠ نييملا عبص

 (”دانإ ل اناهر دب 2501110 ةبلع سدا مهمات

موبلان الاثلا بولا ميس يزل ارو رصيلم كال ذ لك مح ررسألب
 لاس

 هيزايرقر بانسلاذوخوانل اخليها نايك يادعقركاباو مويس
 قلب ناه وسال نكن ينل ناك اجلا ومايا
 مالدي مسرب موب مولتف ممم مهمعيلابت مدن ايهم اجعل اك 2لسصح

 ملا مراهم ا ورسم وبلاو ئيعبسأ و رساو مريد اا ايطع

 لمحو ناخالارعب مسالا اوجواع م ةيالاءزه ترش مال اميجلتنن

 كامب هن اللله اولاد
 رموب عيدين ياسو نانا عادال مجهولا هت سا

 ما



 يزل أك جاوصلاب اسهنخم هن سال ا تنل ذاو هسفشرانكل ال انف ابل
 نمو كل املا بيرل اني باوحلاو لك بلع مسد !يسديجبلا نه ميس | داع

 نوملرس ايران مناف نهال أ ميه ىّروام ا ءوزغل حرج الاتاراكو دالبل نم

 هز امهم ىلاقم تبهاىل لذ سانلابه اتبلوررملا ةعكو سلما
 يو ]لذ اتا(نا مسد الويل اتت ئسالا يب دال: ماعل الكزس سجن بارجلل

 يخاف او يماسل !بايهمرش الجر نم ام ولا يبوق فرد دنلد يتفنا ظ
 ىكل تن ال افو نم سرع اهرجصا © نارفصالا باس كبار اناا
 دتوعاملو رب ةورفلاو ياما يتضنالو ل زيالومي اس مهمول زف
 م اج رن اروع يقرا
 د امج عر رص نتبالااي ن ذالأو اهسنتسا | نملك نول تيجو نع
 ارامي ١ عن اصحارم نال ذ نابل كال اةيالانع لابس أ نب باماو

 م,

١ 

 ه«رع

 20111 ااا



 انساب اك ةباا رخال ا يدوب لاف بانا ماو هرب

 كلب جصمم رو ا االاإ ارجع ناك كيلعم ساب اهامهدناب هيب انلاعيوا

 ايفمجس تبل ىملن ذاف يامن لاّاءاوض( ويبي دعنا

 يملا امها اف لود كلذ نو بلع مله / امي ىلاعت ,س افعارم ذا

 تالوصناكنل اهنّكي اهي يور امابسبسو بالاكل الملام مرمل
 لخد هرمعلانم نينا دا ناو لسعلاولارلخا بي ليد يلع اخ

 اهيدعيش اوتو ةصفح لهل جيد (نهارح ام ا

 وكس“ حد و نقف نساك (رامأع نلا

 نلاحبل انامل يطل مكبر س ايس انوسف لع ع

 هالو ل وقف لتي ارث هاف ليل مل ضد اذ تلو ةدوسل تيك هل
 دس انوي ناكر دجأ يل أ مرلا اره ام ءل ل وشف لويس امنيدطمينإبل

مصفح يننوتس ولوتدبل اف عيب انعرجراب امملع رتب ددشب [ىيلع
 

 تسال فى 7 دلود امودطرشل اراك توج هليل وفف لاسع بوش

 لت للام للا كابن (َهةدوسيإء/!فدااذ كل اي ٌبقنصأب

 م ىكيوس | «١يناذوجت لاق 2-01

 اليم كاك اسرحتفل سدا نجس: دوس ليفت تلا فحم

 مصفح كيبل مسالا |هئال ! وقول مرن رحل لوناذ يللادوعاذلو لاق
 ذا د اكراواهدمب )سلا ولحم اول ل مل اراولحلا ن خخ ملون

 ايوب ماخاركذ باب سومو ,تجرمو هدرط ييعاميي تم اواحأ كج 4

 8 ار ملو نطانل ارلح عصرهو ارو اي اهروب اناهرون نعم قطر لبو

 لور اجاب نوكيافلااو يمل اييعلا مضي طفرملا للقير ىضنب يورك

 يالا سحورل ريو كوس هل لمنا اياعرترنب ضرع درر ملت اب طفرعلا

 لي ل اممعلا ربك نم طنرعل ا قلل الهال اند

 111 موميلع تاياصاراكو دميبل تبارك كاد

 نجسبل ايوارلابو من ابوهو طفرملا هل تسرجاهلو تو فيدك

 م



 يسم ر ملال اقر ا .تمراصت فارعلا ةلحن تلا ءانيمو: تاما
 "بورخ موب ناكايلذ باش نيبرحستب انألأك ميلع هند ايفتحيبلا ااماوزن
 م 5 00 5 بابل ادع تسلم تلم باملا تدحد

 تنم :انيمارار و فضن تنكامو ةمرحيل تب ار امأ يارد كيج
 الو نيكس[ لهاا اهلا د5 تبر احيهرسلا س ادرس ذ انف
 لا وسي جرتدا راد نسجم :ارم اكل ذب يربشمالاو فاشر كاذب سننلا
 :© كابا زسرا مجيب :يذلار اربح ةضفح هر ماك يلع ساراس
 يهتم لع مرخد ليل« ساياصس اذوس ناك نيبال تنانف
 ينتم ب ادوصن ا كلامنب رس انعواموتي لنا نلحزؤح سا يشدو لذ شيام تبضفف لص يلع س ايا صيبا عاتنارباسياع نيترحح اظنذ هيتس اضنم تس اهو ترام هيب اع تير جاو امس هاانهارادشو
 انعرحّيح ةصخحو "كيب اعمب لزتْم فا هاطبةماءل انامل بلع هدا
 ببس حيدلاو الاهل ان ان ةيان اينبل ١اهيب ابيل انت س الزناف هسفل يع
 لحاام مرح لوقو عصقيرطسميرام ةصق تأت لو نييىيصلا ريع ألك درم !ًيربام ةمصدالاك لعل !ةصفألا ا ةيالا هذه مزن
 تاياورمؤ مرت يارس انالاخا يا ىلا ئكموال مل امرك سا
 ىلا محرر نفت ساو لاكرس !لحاام رتب نهار بل ظن لاجاوز أ
 "2 ييسسسل ايتنل ال ابو راخلانبانم ين ا مرمتل انك :لكرذغ
 ا ا عوفوي) منول اب فيليب اقل امل دا يوذ | نمو هرجيسم
 داننف مث ديد مايل رج061تدالومرإب حابعل اكان ءاللح افللو نيمقللاو كوم دبهبال ياني سا ةمرجب مارحرجللا ذه 00 7 ثا كمان موبلاق اكلم ساس اكلذورخذالاالا ل بدع نزل غزال لا لكل رددوا يبل الوم بورحل اربع 2 يدب لسكر يأتشا

 القلاف مرحاذاو عطتلايْنمعل او ناخإلا ءايررطتالا 1١

 الخاو



 تدحاو :كمانلخ:رغل الامل ءنخالؤاو بطرل اوك بكا ,هتل!بالاملاو
 توف مانهودشبت ميا مهوسبل ل ول ممو مرحلالاب 3 بسبة رارش ذأ
 اليلددل :سيلو كاد ه ادحلا نول او بشنخلا
 بل اياز قس نال اهخلال اءيلد دس اليمين اننا عيد ياعامطاف
 ملف و ل6 دئاسالا ١ اممطف نوكلال لائنمال اجلا كرظن امو لجل ال5:
 زاطيبلا )اقواس امانا ءاف يلا هئلسعلا مقاما نم دول اوبد للعجلات
 ناميبلا ل اقر قراوحلا ادا طولا ءداذ لير عجرم و ءاوق وب د كلم ذأ
 لل هن اة لويشمو ثول لك ريلع تايم سس نصو نع اهنرعجأ
 هب اقااهرل ام طاستل اناضو» ثم انس قراغم داوم نا لعام ملعب انج
 :باوملاأو مل اللوم .ل وقب يذيسوب يلااراكلا6ةلالنملاو
 ,يبزت لل ذب مفسعد ابو نيم ىرسلاي ذ واسم ةوق يد يلاهت لونا ذعر
 ابْن ريس اول انبب لاو يس اند نأ نيطاسبملا منبت متوفب نالت اروم ايا
 انل ارتب /و.مم بره ناطسإل !ءطسا ا ذالج ,نماوصفبب دا دارو زيدا
 ملا نومي افاد انامل رصأن دادمو .يتبدل يذلا طويلا ازوب لاو نأ
 وس نينو !لامهندارملاو ني سوملا حاممو ليريجو ءاوسوم.مه!نأذ
 لكذ ريب :لكلالد اور عر زك أ رض اثنا و صان اياريعو نلت
 صل اير ملاومو مناوماو راسن 0و ناك سو ضد ةيممل اناوعارب مف
 | ؛ليرججو ءيلدر بحاصو دام دخل وما اازه يد اعزه نأ كلاثل |
 ىلعر داق مبا عبارل او كال ملل مضره ومو ةيشل او قتلا د داع نب و:فل
 يف انت لوق نم ىلع ورم ممل دوم للذ ئمرجب الد متدقب برم امويللا
 |رتنبم ةلجلار مللاعض لوقي ناب راول الجانل ال وال ان اكو نوفل ابد ش/مدلع
 ( ائلالومشملا طب ارلاو وب عزلاوم.نا هلو ب ىجولل فص «ربذو
 ليجبت للماك سل ادق هايإء ىلع الغي ىفاك» ابره يقلل جالا
 يب (يب امنا عيبا لرش نا يطرتشلاو ىدر داما لاتر رمال رهو

 سن ركبو نارتل ع« نمرد ليز ع هلوفل لاقت ير املا وهدا -

 م.



 كى باع مىلاع هب امإ هلوقب يلاراكسا [مجينملالومنملاو مالكلا مان نم
 للا ةاوم اظل اوه انهو ماتو تلم هه ابل ْبلاودمو ماس أمه

 ةتسعذ ىطلسوسهو يول بج

 مس اياصرتبلا| ماس زل ا ديدن ملمع أةلرتب رتاووذع
 110 هانم يول اجرا لص بلم ساوطصارح ماع ليزجؤ

 ١ اود صوار, ولقالال .رممل نكست نارئلارهو يحال نب اماعا .
 نكتخوبلا اصيوتل اديوش_ يدون أمامي ل او ١

 لقلي ارد ماكل ورم ارم بيوم ب ايححلل تنم ىلع لج
 كبرمتمو ىرتل اريرش اريك ماع هرب دوت يلع ب اياسصو تل لريبطلا

 ايإعاذ ىاّفصلا هه :ذانما ند يوتل اديوش نا موقنالمرب موه وتلا

 هيدي الك تل علاو اعل او ا انلطم ءاوق دارملاو ابا ٍناَمبسو 9
 ا ةءاصواادالصم ابا لاعب اهب ملون الاق سس لو نع باومنإ ل كلذ
 ا د نصا او ايد اهارشرم هوكي تسول ناو ايدها اسلع درس

 فاقول دال لا ناالساحم نيطايك اذاصرا عركذام .
 اعدم و اا رباوف فل ذ 2 يبرم بل هاو لعلا ءاوغنوكل
 ذابلاع ليلو دان ابوي اقةداعل اننا عرمومو

 يلوالاناكةره ا :لشم مبلل لصخب : َُك اكأم ءنصب لبرج يام ل أك ١

 دس ىلع هلوقإ يأ بج هالو مدنل ايا مدتل كلذ لص مللوعب نا

 اهرحاو يت ناطسإو غوطسا عجرم انا اولاق ئبح مهل ذر يوفلا
 ياس اك جلا بانك ملل يجويطاسإو هج راطساو رس
 ضل اوي انين نيلوةاجطامالل اقو يلا ملوتب ناقرملا يومي كل ذ
 انلوااورطس |عوهاثاو هدد اعرب ىلعلا انى الوب ناككراحلا نبا

 يفتر عاب جسنلا ايها ىعم در ابدنئفساو مين 5 ئبرجإسم

 هءا امانا لبن اسلطو ىارمور اسم اكييلع سا

 ةردع جب ركب انهتكل 0 اهلئنجل يلعازنل بميت ىو لشي

 غو | ١



 فءارشللا بنل امبارتلا وهيب ملزئاررعأل إن ميلي اقر سن كافايبكعو

 نوعا جاهل لإ مالرلو اجر اوعخ ناكل ىلوالا»تاومتل ب بيلا

 قيطااال ١م ىامياازعن المزمل نيل دوني ميال وس ها لاو
 رسب صاقاو مهرابناو نإ برع ,داحا يوب نيلوالأ
 ل/ثباو برحنب :رفصننب ناجي جا يللا لانو اوبك اورطسامو
 هب كانبا تمتص با ةبقعو تراخلانب ممل او ةريؤللا نب ديلول اف نادر
 5 ١ايمهشلاول اذه نازثل نوم ب رماعنب كرجل نلخانب الاى هيماو
 وطلب هيت ماش رجم ارا االالوغاما ىرداامافدعل وينام ليبف

 ضعيرر| ١ناموهب لافت يبماملا نوزتل ارم مكدحاتنكا امل مم ئبلوالا
 عع ولت نادر ابد انع يس نب رنا ال6 لمموبال تن اقملوتباه
 كيج مللاد ليلا عب (رم مهمو لبر زم سالو اناره سابع
 لواط ان ةاانع نا ءلوف ىلا هوكي ا هومر نا ةنمكا ميولق ع
 موف ضءبلا دوبل أحانل ا يهرحاءىابب مند عفوتلا در لانه
 ا رئنبج م يفي موب ب ردل اكل ارم نانا نلوالاطاسا
 رحأ ملاعب ادخلوا عطا ناكيلذ ةينارماي املاب ماع
 يدش سب نلوااطانارجوبلذ هدحد ماقتل لوصول ا موه عم
 فعول للاوةالسحلا بلعب ربج لقب قونول !مكلال باف يدويا
 ساو وويل اجبوش ع فص لومج الونائاوهو نسوا نب
 ا تثمثوا الدو ةملعل ؟ننملاو ّىباعل اتصل [ىكت

 ثرويؤلاو مل نم مهلع هرلان ايبميش يوئلانب للا ع هلوفان ال ماحلاو
 م اطرلمكاردالا فن6 قونول امجوب إم عيبت بعد يوفلا دبر نم
 ؟لوطار اسمك : امالا نو كاذك اهفملا :رث كل ذو درمام ييع]تافلا ذهن
 مكية ةفانمل او ؟لادبرشوةوفو ئبمامل ثول ارت ارم او ذراس هنت ذ

 دب للم ي | يرفلاومو انإم افلا يدش جلا ةئانف نم
 وسلا فاض انزل :يقيفادو !عزخاسا او *مسلارتنل خانم تاك اوف

 مان



 لقورش ارككاوىسابم نبا لوفوثعل ب ججومو امم اهرملاةمهتلل
 حيوفلاو ةرشل ارماطلائبل اوه سدشلاو يامث مسازهنحلا
 هسدالوسيهلافل ان ةرقاب > امل تع كا نا يورد وف عج

 دذءلوتب عا ليي ليشمل اىهسحاام/ يميل مهد ايلص

 ا "المو كيف تن ئبماوت عالم م ثرعلاي ذو

 : لافنسائلسرايباتمِج م بام يوقاما هلابيج لاذ رشف

 لئافخ لاعب هدام و ناجم عير يجو طول موقت نئاؤم يل

 :ةلتغياو تبان ايفهسلا ىهرال اس يح انجح يلع ميلف يار ذل ا يوس
 جاجيلات اوصا لالا ويح كريد يحلل طل اهب

 يسال حيزا احلا ةنسّيسْطفم ل كنب تلزنواتبوم ع اذ نلابلكلا ماغو

 ما يما مال وامه ياما أم أواهللما ب ميولهم (يوضر

 ه وهاس ببال انبذكل او ربع يف تن و اجمعاميورصت ىلب
 *نال بس ارجلا سياد ومالا املا نيم طول مون يع نسج

 0 .ايحاملاولااههمر حامل يشك
 0 :ل. ايمو نيارد اكله بالك يا يبالك عم : سلا

 ذ ّنلاتيكاطا مدرفب ءتعدت هلوتسو نسال اكمل

 ب 3 ارخال أناسا اهاجذا ميرمل اب ايما الس ل برضو هلوقب
 'الصل الع يبيع كوب ايباد 0

 يأر ةنيرم انساب ابردافاذ متبل الفل د انمراوخا اسس نيلوسر مالد 7

 بيحس و مل تاىنغيثب اهب
 ك 'اكوالا ج هد ايه ن عرش عجب ىبغااومز ااقحا(يشانم د

 هش لك( يربو رمل لسكف خالق با [صملاظن نيرا اءدابعيلا
 انب تلاشى ان نيس زنم انهم انبان جي الان ىلافت هاذ ذأ

 ىلا ان ذ ايرشاتف اان هلزنماهن و اهل اىيلىهلط هيلا

 نوما انايبل اهدي هند اعسم متلي دما نجح اونفف اعيجحتن 0

 ناكد

 00 00 ع

 11 ا
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 ير كلب نم نكد يسجاطن ا ىسا ءالقاادبج لاكمول ناك
 اًييجرمفد لاق يبيعالوبنا اقاننادرمل اقر امبايدن يلاهربخ
 ناره امون املا ات لتقل اد كددوايلل ام الا قاننن لاند دملاانبد لافيمو عيب نن دامه ل ارسلك اج! [ني داب نيكو فدنالا>

 جوخ احماظم رسل اطوام علم ل "لمي مدا هايف كال انيلجالا
 | ايساو لكلا بصف مندا ارركذراوزبل3 عن ثاذ لاملا
 سجس كعب ايرشو لارسول بالا هذ ةدلبخّب ام امنمد كا ]كراحد
 رلابل ١ نوم لطرد ايدرقسبل امين ايا هافنصل انوه كييراوحلا
 لكل ال اهوبحأومطرم مبارس وحرم نيش احرش اجب )ماجا وكتشم
 لتئأو فلا : مريت اد لييلل اند نوع ضرر باد مب ىش او ةاىدم
 نازل ا اران ال اذ كلل ؛نيبو يببب بصق الاهل انف ماد تافكد لزم لاس درع ولا كرعد جحا. تتبيضد نعل تسبح
 مث نم نومست امل ل افنهّلملا أح اند امر امل فطن حاحاف د
 هانصف (رومك امل ل اقف كبرت سلو ينلكنل خي دا لاغانهاعملا
 كا ايت امو نوم اقر بوب ام كد اني املمشب ناكانازجداد
 مينيغ ميضومو ايي رع اسرطم مالا او اجي دلل مل ارماو ءانلن“ ام
 نط( فن فز ارخاز حبل !عضوم ل يحن ارم دال ازا ثيجحلا
 لاق للم |نيشف ام يصيب نيسلقم ار اصاو لذ رح ااعصود
 كيل ؟ددكل فرش ناكر جزلس منبج نحل الالام تن ان اانوحك
 سس د عسب ؟:دبس يزلاانعت انام مومتصرس لدم ىمجالكلملا كلا
 عمو ىاصرو محلا اللا يزخرين مكن اكو نلاورضناد
 ادعت يذلا (مهل ابرد نانو, لم اذان هيل إم ماو زح
 يح ودا ملح نرحل الاوان اذنه هؤب ا مابإ ةمبسولم ةامدقاميم انهار اكمل اذا قف نكي هرد اهامدلان ١٠6 اق بام سيم يحاول«

 مالك

 اال



 كرميحو :نبالع عر ناوعيبالا ميكس فن لاذو كيما, اواجناسإه ناكوهوبا عرس

 كذرا الم ثدججوو أباتب/ ننعم تم يفك انو ثبملا ماننارسس هبوعوب

 ايون مسد انسي ءيلع نان مكر ذا ناو ران نم, د وأ وبس

 رس ل الللا الوحل مقلب, جول انسحاب اش تيارذ ترظنخاسل اباوب انته
 ءيبحاسيلا 3 1 طيس والان ولم لالا

 !كبوبخا كلك ناي أمل وم ان نأ انوميس ماعانا اهقد كا نيكل اريج
 او لااا ليقو دوضاقيشل موب نمأو ليملا نماء اعنف

 اجي ليدملاب اب ياءوهور اجل ابيبح كل : الذ موفر وهل مل الشاق
 المنا لات لوط كلذف نيلممملا ةعاطملا صوعدب ورحركذب 0

 وايضا او قدوبو يك يربح امه اتا زل

  مزلس ليو نودكرعو ل اندوبامرد ىاثلاكبانز زمن ند قزيصمو

 نملب ا مجالا مهنا تون نيوالك نو ماللا ميله بربي يلم خرصم
 يا باقى عمد اوالصا لم يأ مع
 نم نعلم يا بقع تاهرشبو لميملاطرعال دب ان ةرئم لبملا

 دكلعج اه امنغ دونم انب لمتنا سوتمل ارب نجعب :لوتملا ىضورالا فاقع
 جامع درع نم ملواشن'فيبسلاب مينو ايإحرب تير ةقانلا ون نع

 ملل نمررطل ال بحفر هبرق نمو دزم ل مسج دن أ ٠ اهل ىلا ٠
 غل[ ار ايهيررط يكونان يحكم زخات سلا
 نك لمصانع 0 00اا ب د

 الشال لد تانج
 ن6 براصأل سماعي املاهيابت نا اوبانامم كابل 0#
 ىلهلج ولكي نا مند اميءزير جالت ديلا ةقانل ايل اهلاو
 ٠ هعادر ادق نسور طوش ههذرط ير باغ روت ناو قلك رد
 «لبهلا زيلسر 4 اوةليونلا الاماولبتناد ا مار يموةلطلاك

 .امنجاود يبا ةرتب مايل اما انتل ماو ذم ناقد

 اورث داو



 يشل زملاواييدلا هيكل انساوجنت تيا نوننن مكمل لم اماوركذ اد
 البترا دبر اوبن 2 نان كل ذاوارادلا لسمللا يب كس در نيفرالاو

 ازور ديس؟و د وعهل اد سس غمس. كلل ةراّسن دوك مو ]بلا دوافحالب
 اعلافو بازفلا انع عقر دوج ادهن ولوعبو مهعوجر ثاصنا 5

 ءثععنت اضب 1؟كننيو للا ماك ملوف لبا انشنللذاو ضاع رولي
 نايتس .ناتكاياب لامن ى ارجل محدد ”رضرو 000 1 قوت

 جيتبم بكرل ايف نيكراب نوب, ني دم اخ يأ نييعاج م.رأيد# اوهيصأن لو

 ١ انا مرد نم ايل احلاص اؤادوثلا ]اال جات د ناكل ذو
 ددءربع ملا دي نبال وربعاموفاي حاصرعل ل اف يدو هر دبسب ن اودد اودددا

 هول اساوب امى با متكمسدا ةذان ص دصيلع "رايد ةزهعم نبع نيب مكأاج

 رتعبوسب اهوار رب اضرا :لماناهور ل ذاهو بم رغم امجرجانا
 ف ركام ر داعدمب سانلخلجحْا و 16 دمع اباذع [دخايج برق وأ

 بن سصعتو ئيببصلاو ايوه اروي انإ وحبس نم ار د دات د ندرالا
 ا اوتار سدا ارركذاذاتشما نانو تاتو لامجلا
 ااصن ا نولقنار اهل اعابلرب تزتنمأو اريك نيل الملا الاف
 'ءايذلاب انا اروكتس ان. طلالاق نونموم ماسلا ا مسساولاق بلسم

 .اهيتمنا كا: سمارل مب سا واملاب موياعي مقاله ا ناو نورس أه
 ريمي ررمازع اوسهو فببسل ابانإ تكن اب مج رباب الاد ادم اهرنع ”نانلا
 مفيد اهزيلمل نس نك نامت شاء بازل نم نرغب اىانتتل لسا لانو
 باها وماما نم حيصلاو نيزك ايه دب ركل: م زاتجرلا

 نعود تل اير تفل ءاوزل موتابرل انؤ مدع عاصإ ود :نيئاج موابد
 اور 10 مب يي رر ب راصمبل ايضانل اداتو ويعم انلان ما نكلو

 ريبارتكذ ةيزباللا انبونألاارطارامعااورمتداو كد رن م.وغلدو مح دال
 9 دا داقف نباءرلاض هرذن اف مف اركان مام اصرمبإساليمش 5 اا وزيسو شرا مدس واواعف ةئسو بصخا؛ ارب ايوا ابجمأرم

 م



 كيج ضان وعدم كوم ااوعدتف انديهلا انعم جيذاارلانن ديزل

 لح ميسر ان ارمك مهبجرجلو ممانصا اومدذ مهم حرف مَ

 نا ا وفلان ا الاتية ةزذقلاورع

 مكرم ماس ميطع خاف كايفرس غل دن نايل 200 ١

 ميت جم ءيراهدو ياشعرحعن اوان ثم كم وسل تلمح بل

 !شضصود امارسوأَم امك ةقان نع وة موشل انضمت
 وندو ةعاجإعد 3 بنما ل ! امم ارلو كذتن | را

 نهاباير ايداع مخنالو اة اربط ورويك يانا دد انالاررم خب الا

 ريبلا م انجاب رت احابنع املادوتورهئل ايعيتامدلو عم ةئانلاشكذ
 ايكو مهياراتن يحاراكاماومل هذ هنت مام ناملك برشت يح
 تطبيلا وم اهااع بوتوف يداوث اوماخب قيبضن تنأكر نورخببو

 نلف 0 سيخ لبا ميش اوم برشة كطسيوت شنو
 مع 5و "مهل كن

 ومتنف اواهوروقمفر انما ا مع ما يتبع م اهريع

 ا اصلان ان الئ ارد ةراق مهم 2

 ناهر دعب دعا تونا ز !بلعاير ودب ع باذدلا مكمع نيانابم

 .تلاكل ا مريلاف يع نم ومبو ةر 0 تا

 ”ماغاف م سد مموج ارا مذ بالملا اكسب
 عاطلاباننآتاولتغش بالا ميلا 0
 مص معو 0

 5 0 نال ودم دوم فب نا

 هرح اهيا مطسو 2 نا ملواو حد انويانإ ايلاف يضم انطمر ابار ولت

 :وكل ءلبل فصنلاا لل نألاذا ناضمررممخ نم فسنلا:لباللاف

4 



 ماقلافيوانل | نومسل سردكو اذل !نوعب مل قعصب ايل انءتوصن وكب
 لرب تسوس لالا توصلافرخا وص عبو اة |رزعانل نوع
 مناضمر رش بتوصل لا ىلع نب دوك نمو ناطيل ١ث وبصواللا توصلاو
 يد انبوبلبا نعلم انيوصر امئملارخا يو اوجبطاواومسس ان ةكل ةليلإ
 نيلازكل ديب كد مشفر سس انلا لكي امولطم]تاؤرانالطناالأ
 ن اوك الط لول ينجب ناطمر جت رسحلا معاذ اخ ريتك أ نم
 بار 2 نءيبامعاو يردملا رجس اب يدانيب مناكلل ذامال هوز يرجج وص
 منايدا لكرام ظفل هيو ل وب رك مالر ملم طوخ ميداايل وأ ناا6ا يد انبب
 ذأ ايد ان كم مسار نيعو يددلا جرش باور باو ويب ابد يديم لا لعد
 تألم اييبال الع ايسل انم .لوسم# امذب "يي ءوعجساذ هسا :نيلخيدمملا
 طوبمل سو حاوهو ل نكءدوصو نببح مقرط مح ع رسأ هي يباح مالم همنا
 حاب تاوزلازصرولا رصؤنلل يطو بحاصوإ اه ذ يرد ا ماوذو
 لافعتالاعيوتشكميل الو ريثصولان اضياةراف الصم(! وناس سادجلاك |
 بحاسي نسول نم قلب يدب نول اوي يد,سل ارجس ائاوبا مامال |
 فاتح اصو عباتلل نان غن اوذ ن اذ بحاصم :فانه ورشا امد ةداندك اد
 ةريرهو امحاسوبلاؤظنالر ال وربحاصةنبرسوبا لون عيتتملال ا
 : ىدسضللا مللارجن بعملاودو لامددل نين لاناناو ذ امام اً: حياد
 يلا ادركوار يا نوسلا ذو اينبال !هنومصنل الاه دن |قرتلا اذهبباع يبو عيب
 لاذ توحلاب حاصكن كلو نوم نو/هيبلا و توحاوهو انومل ايلا مذاض اذ
 هل اف نيجافلللا ةرائنالاى حويكت واذن نيطعفلل نيب نكلدحاو قدملاو
 نالروئد ابو نرحلا امر :فاضالا ن6 يدب ف !بلعاشتل ائرعم إب هوكذ نيح
 نم وحلا طل !:ىيلو يرسل الي اراؤن هدوبحول توحلا ايدل "رين اءلففألا

 راج فلان بحرص الش نع نيل اموم م: هرك ذ نيج بحاصدو بيا فه قرت أد
 ان ٠'؟رل نوح نطب :ناىغول م موططموهو براعد يدانذا اللا هين هيوم :لييل اور جتل ا ثوحل ايحاصكنكلاد انباع ميكب



 راضتل شرا اباسلاب توحلا نطب نم شل ببر ند ةمجر يلعن هلا دنا

 كن لول ريربو ىلع ل( ايرذل اءاوراكقو فو ذ ىاةوت دع
 ةلاكزل ان اذ بيعور حا اور يوس رم يزلالو يول ةددصلا أ
 0لانا نامت اعدت ردو يمال اسحنمو بنل ايه هجرس أل
 (ةفخاو اشبك ناداني ورمل نالاسي و ميلع ندايإصسا

 رمادرادوب ٠ امر بس 5بيزفلاوو يربو هول الو يوس ةرموزالاو يبذل
 دي ل تورس ييبحارع دلاجع يادر نم يزدرتلا مادر نع بيجزتلأ يد

 دخافرارها ناشي هناء وهو عاديا مهلا قويدع ندا سييب | ش

 ويل انف : هلاملا لم رحال دونم بح دوهاطعاو ءاناملاس كيش

 ذأ مرءرتف ب ذ زلال ا نوم هرميزلالو نفل نا ليلا ابيب

 والا مديهمصو ذيك راد اكمل ام ب يرتب حائل اننمو وتتم
 ”داذ برع لبرحي ك3 برتل اد اد اكيلفاث سموا تيإد انرليمجسللأب
 هكلانكر انااا يضامو مطب الخان ناطس ةبطعلا] جل المنال اوان لد

 نلاسالوباو لجلال س (ي[لانن رانومام ساذوِم يطع (ورمع
 ظ يال ةيطشلوأ هيدفي امر دق لافلام [ىمؤب ١ 6 ىزلاهدلاامرارلاف

 2 للرع ىل ادممعرتلا جبل ف بكيسا 25 دأب ايزلا

 ارهايل اديركنو ولم انيملا فب يوسلاوةيتلاوةرشلايمالا
 0 ملل ارد نكبكميل ا معب 0 باتنكألا ن نارا
 ظ و واو تان را وات مسالا يول
 َدللاو ىدوع :لباقمالإلانلكت هوادا نلبامومارلاز كك ريبملا
 31 كيرالا عه ,فضرلاو بئشننلا برك اوهدرجملا ظلال دانلا
 ا ةلاوحو د د 00 ةرمو 7 اع ةرابعاج اذاه دود يشأ

 مكانا لمعو باور :ةناصخوو (خجاداة!تملا بلاك نارلا و
 - اكر ةذاصحلا] يل أ: لاك ان انه نل هديب نبلعمل اداسصل اواحلاب
 نتجهندو جدل ارمابعزب ال ايو هديدكيارل اذيصح]حبو لقنلا

 نا



نسج طن المج يا ميلا نبا داو نسحلبوطقلخو ذ نزاازبالايؤو رجب
 

 !ةلئؤملب ةوص مييهرش او يلانتتساولخ ما الطتش يل كالت قولا ٠
 شل ديوفتادهو ليوم سات ناو لاما طاح ما وار ولخلا
 رضا ظالم ءاوتب وكلا نومة ةرياهنركد اكمل يكونو ةلينلاو ولا

 راد ليز تملا غل اياز نار ومان ني الاكرمسفا الن وسلا
 . طهانواها يخيم مجرت يأ ل وحل مجن وسرد در اطعو هزل اوي كملاد
 ث وبل ارك يشكو ءارايإ ! اجارركأ ذأ جربل رخل, جل يئن
 اذ. ليدل اواي بطن يل ا مضاوملاوب بينا اهسأنل عالشيللو
 . رسصئح رشم اىنئتادا : اجريداوا مهللب لدا يا نم ا

 ميل النيبال الس اا مركل وعل دخل نارشل ايعا منا انيبار امبب
 يب اننوس ابا رشرعل ايد راسم ينل اربوثى ا يف يد غب لوزنل

 ل لما فيقت عأو عاتس دم هب واتا ذ اس
 اعنطع موميمس ا غيدروع مامحاصام و ينول ايله يما تاومسلا

 لامو وئلاو ملدل أب ثوم ّييعز ا( نون :باوهتملا هرخيإ ا هنأ
 ان أو ىككملاو يرشسل الوصل | اضو اكن ا/ه دودو كال حو ىظلملا"
 مادو او مهباع ارسسامل ا ميك مك لم نب ا يامعسن اذوسر

 ةيطسم السل 1لاايدل نمر وكلك ١ ا دريع ىمملا زيذو (نن هافساو
 ميم لص امي دسم هلا ثالمل ١ك اون نسب يب اننالو

 122كك اقفل ل اهتنسانمؤاممل اكن عيج + اهلل اه از ره
 لئاللازملالسداو ارشل (ل ايو ءزابعو متننباطح جراطنلل الاوت انموا
 يف ائاضم اوم نان لوقت م(.رداءند وتلا :انئملاواقل ان

 طيس نر ءاكرزماز ولم ل اروع ىارع رجول جلا

 ن0: هونلاب نمل اومن لوقل اما عيتدان اف لقفل: ضمن يلا
 اهل ونا فملذ ةدبراعاوتومو رب دس وك ن اب ىا موك
 مون ام عم هب ريانالامل ذو رق ءاوانهلونب مرن دع ءاوف

3 

 هأ

6 

َ“ ْ 

 هح



 ناكذا :ئسجيب# كا ذ نا امهرحأ نيمو نب بيجاو ةدبدش ءاون لوف نم
 دبر كرو ونود ىلع لاق هناكن وجيب دب اجا ذا اماو دصو رهبانسد
 اذان ا, غاملاو ةلم وا ءىلؤع ةوثو ذ هريداننز ل افصو يزف ةوثلا
 همصغئرخا ءونملد يدل ؛يوجلملا ءاوق ن ادد ايبا نيل اببرركاللاب

 ريدزنلاو :وملاريع معو ءدسو د دارملا لعن ان ايا عام, لافت هيدا ْ

 اناسالا نان ةدشاضب اهّناذ هاو دب دش ؛اوننلا ولم فاك:
 دلال :رالعلا نع اوتار ثجلارجعس :وملاريش نوبامب
 يمر ةنطل ميد لابد ةوملاب ملايين لعيب هلا داوسلا
 مود ءلدتبو ماعلا ةرت اولا دب رس ءلوتب دار ايلات نا
 ةروصب يلا د انام يسجل اع ةريلغلا مدتتف مسا اة دش
 دول يول ءلمجو دوادك ىربم اعوهو تولاط قحإل ةرثبلا
 ناكلذو مسحلاو املا: ةطسس !دازو هذرص عم ىلك ف سسفد
 لايت مايئلارلاف وعن مز رم نيإ ياسا هجئارش اهب فرش
 ةْمصْنِب نوع وع يثو بوتعب نبا طوب نب ميارن | ادوننب عمو
 همداتعد هما منا نوعي ائاو بوقعبنب اذا دلو نم :قلم نبا
 نومع نسف امال تداوم هد اب ايس اذامالخ مّن رب نايات
 راح اان و انيس ةلباومعلاب ئيسلا لدِنْو ياعد سدا عمانعمو
 ثدراصاهرلو هن ال موال انلع نب الشو لاب نبل بو سوعنبرفملا
 ىو امال ود ضفل' نم ادارم ىببل ةليسب يبل كلذ يشح برعم
 ندارم ميد حقي نوني عيا ريل رارسا يب يهرب د نلخ مالا يلع

 اوسسُك ليارس ابيه دهن نم تل ضع بد ١مل يح ةاروسلاب مك
 املا صاع دم ايبثن سسابل ا مهلا ند اك عبد مانا اردني ددهع
 أوملد انارد ردا اذ ولاعب يومرج نم بارسا يب انا ينبالا هنن اكو يلا
 . اق مسيل |سارلادبب ب نل د امم اكابلملابمررم ايو:ار ولا ند
 من تظعو ديب نب نلذرحس لا ندا ملطف رخل هيدا ام ميج

 اانخلا



 اي موضالاو واتاسل ل امهللاهبردم من ىرن طر اباطخلا

 1 داع 00 ورلاركلحاس

 تساوي ايزل ذرا زيمر تكياعا ويل

 3ك 0 ءليارس ابيولو ب 0 زمول غب اوةياهبمأ ميد
 رلت ا تيبالا اهوسبجم كشخة ارماالا 0 مكراحيتننلا

 'ةلللبخو اهيدلو :ليارس اهب بعر يرئا مال اهل ربت يرام

 ءانسممو روس .تمق امالط داوم امالانز ريا بموعد

 الونل كلاس دلال جاعت لأ يس لؤنت زيجات كمر
 ليج هانا مالطلا لاهل ءانرناو مي إىل نم «لملنكو سدتملا ين ْ
 ربه ميذامحا لع اجا ع 6م عيل ايومو ا

 هلم ينوكد لسا, دن الافد جلاله مالا ددذلا ماظن يومساب يارا
 لاق انما ءامدحو هر اس ابل اقف مالؤلا عوني 0لوؤب نا هيلا
 2 كادللا تاكو نا الن لقوم اهنا ينوعد الغلا

 تناوب افكر يلا م ف سوت بدلا لل ايلعزب رج

 ثاوةوشلابت تساءلاولاق يذل ع اح د للوب

 2 سب 8 وها يعيب سس اون ناكاناد
 0 هرم امل حقب يذلاوه يبل او عوجلايرجشب .يذلاوخ ل كمل ن6

 1 خي سملامهدلا 3

 اولا يااراتاسا(مادكملا لاذ يلاتقلا ركنا
 حينا ساليمس :لتقن(ن اال اموارلات ىو لاتقل اومن د 9

 نكلواذكؤمتتالإا كام لوشاك برعل اور ١ ذوح» بوام ل قاناف

 تابلااف ناتييجح اننفل امجذحو نازوخد تانك متنا كام اونت
 ادومسؤلا ملام ملل ف زحلاو نيدصكل ١م نوثنالان ا نكلام ملون

 ب <



 ٠ اندموةدباذ اد هذه نال بة درجلا نوجد ذل اناالشاانل اموءانيبإ شو

 3 بلاغا جرخا ١ انياب اداير ايد سانا اردو ليبي اننال
 بل اولاق نيذلا ناك سوصخا نطإبو اا ,اباد
 جا اييمد خم جمس يان حرح اخو م مالا 0

 اسيا انما نيعزنم انك ا[ دال زاك ما
 اع بكايلذ !داداداناش انو 0# 4

 2000 كعبذ يبلاللذ هالاض هريدس اثذح مل :لاتثلا 1

 ايلاف اولوسب ممم :ليلال ١ دامجلاع امنع ااولون ناتقلا مهلمع
 هدد الانامل يونس ناكل ةمأقم تولاط كلوب دو سانا مهن 1
 جاستا لد ,للانو سدفلا نهد .بدنرفو عسب قاوم بوما
 يد يرلازربلاي ايظن او معدل :ىلوطل وطني لمن وكي يذلا
 ]ابك نرئلا ا :لنهدلا ل: لجر كيلع ل خداذاف نحل:
 رجا ١ جدبالعر ترا اطار اكو كت نعمل رالنخلاب
 د لام بلاط ل .راح ]ضر امهاعام |آي ناكل بذو
 .تالروم تيب + يلو ابطا ساب ان تول ايار
 يارس ارم ءانلان ساده ل انلخرل ترلاطل ملشل ال اتن
 ين ذ١اءةجاحمل ارك ذب تعوم اينيف بعالحيم انلوعربو
 لوط تالف :اههلاب ثول اطس ان ليوممءاقن هنزذلا ؟ندءرلا
 ءالاثورسرزل ا حدب ءةهرن ميل اجرك سار برق تدل علل انه
 هم ايابذاق 0 كوكس | غن ابدا قرم يذل اليارس اين بللمتنا
 11100 أينملل اق مهل كوبا دصودو عجرت كناةياب لاق
 كد يكدبوا مل ندب © !اوناذ اثم تدداطكآ ثع
 طبسمير اطبس لي اوس اهب إل 'نارمل ثلة اولاو ملم للملا وحا
 - ايوك انين يلالبجم :كدع طب و

 رمد طع سييس كك !اطبسو 4 (ررراهو يذم

 ميعو



 السمه نيمابهب نامماو احس دحا نم تول اطنكرحلو نابلس ناكنسو
 0 اود 0 كيلملاب قحا منيا اونعد راب وا ئوكما بسلا

 انو داملالا حاتج لال ملاورعتن هنأ عب ,لاملانعااعءس تاييرجلر

 يلاعت كاان وو يفلان انازأ قع ميلمدر بسط وتس للي
 ارم يمايرشلان ابيب او جسم غلسملب ماعاومو كيم لاتفاق

 و عد تمل ندبلا عامي سايس روما[ رعت ١ نم م(

 8 ”ركدام86 بورا هناك ر ردا املا ىلع طاانازاالا ١

 اكان مناباعل الو هسار ل انيذ «ديدمب انتل الجرل ان مو امهيددد ا

 ياَع سري لضفلا عس او,ناب اعبراو يا نا هلم نالطا/يلع

 حصتلايابو هيمو يلا ككل ا تل( امج هينفيوربثنلا
 4 ا ملوفو ريس اقنل او ىدصفل اننا تان ويبإلا نان

 ديسيَل اىملل اوركم رع يلهاخا سائقا قفالاب ليومجلاومو
 ,دفولا لكاس ماكر يلع هاي! سوتبلا يامل ليرمج مز كسشتل نان
 كاف ةراوخارلاع ثردنو طلوتءرأ'/ىلع لا ةدسيس ىلع ٌنلخ يأ

 تييبسل نعد مولا ثم ىعيفءتطاعو اين نشا تخ يويفاوأ لأ

 يلهو وشل اح لسا !ءكومرمع ىلع هبوث ةلاح ىاعمبأ بيقفللاو
 تفايساو انلاار ايم ازرك حام ىلإ مسمن اينابر انانتلسا اي

 يبمامإت ل ماناكسافلاب قولو ببعتلاو هيببسلا ل بيئرثلاو
 كب اياعاي نيبورلا سر وكذ ملازم و بنتك ببّوغلاو نيببسلا

 رو لس وجل هن ابحارومرو مان ر امل او يوتسا ايرمَتسسملا نيويزعلا
 أدهلاعوأنودم يوم اددوعر ما لوفر نيريلا عرب ذؤعل اها

 ىللربج مانشسا وب ملوتب لرالالوتل اركذ وتو ةشالث لازثا بؤ ليتنا
 امد ندا علم يلا ,تيسإ 'عطوأ هلو اشلارك دو 5 وص

 كت ورمل ' مل هس أ اناهحُيلار وطننل اوزككل !هوقب هال نول وسوف

 نصمم دال ا رعب مليا سايفسارص يبا يباب مال هكيالملا



 هلم ١ يسلب يبيدالأ ؟ وصب !ماللاوةالسصلا مولع امنا او ابان

 (يهيكر قل خلا ةزرصلايخن رانا مك لم ساي صولا لان
 انبي ,لاوسب يهرالا اي رد نسسرس ايليت |نلحإلا يوصلا اك ىغن هاراف
 2 يم يلا :رملااماؤءلاوسّرسِقب ايس اةةرمر
 يع سايس م ثرثملالا اموهو منال ند يلمإلا
 ريل : هي 2 4 00 اف عيملا يام فررصم 2 ديرهوأدررديع .

 ةعتبلادارامنروب م طع نيكو ند ركوب ل هاو نيالا ظ
 عيل ظل ا داما عنب ارحيج ميسان هلا ينقل مجلدا
 0 اىدرعو ياطخا لب اهكباو رهازلار ريع مال انو
 0 وشم شو احلان وتب مضارم ممالل ابا زحا: هن وبطن
 ديد لبرج رهو ةدو دم يثرشلا(نورصتيو تموتشم يالا
 لصولا لكبنم بحاذلإ ابدع كابباول لوح لام نيبو هني
 اصلا 00 »«الرمعاو كيس الص حتت حك كيم دتو

 داس سم اق رشم ملا مب بج مل لطم هدمل اتاود
 ظ 5 ىيد ا برطم ادم ىا بونملاول ا شح ا ننس هرثع مسد بج ضورالا
 موشح برطساو صيفخ ةردمال انو برملاو ترام ازسبام
 زعمت مواعم 030ارس يملا ول امل او بوئيحلا مبا مالام مع هزل
 يجلب نع ميغ مام ملت انعبرذملا لادا صصرال 3 هلو
 ملوك لاح يحد ع يلى سب اهاصوابل طتس وع لمحل ايلاو
 لم سا صمم ايايلا يلعن نه بربح رماد بلع اسيسفم
 هو فعمل ىج ىاميفرايطع ابنإالا ىلأي دان نعيم 201 ومثألا
 3 ذا اها اذا نخبر نم طرقسا اذاح ب اصايزلار ابذل ا عب
 هانز للاخ لسرجج ْ لع ايف اذ مو بلع ىناهيمسوجلا
 ائاريجإبل انا ظعإ ىلع ى1هّيوصلا نجلس ادحا قلْحِل ان
 ىساع6 زرت انحإل جان د 8 انأو يعج عد

 قرخلا



 رجلا نب ب ماو ا بول اوقرلا

 عل او ق خي يجرد جالك جت نسما يالا !نيحال و اريسمب املا ايلا مدد١ قلخامسسح بانا أم يلاؤف السل لع
 ريم ارين ل ئميطلسوماقلا يلا قرف يا ةزسلا او,رهملادايملا
 راكب ايدارطص هصخ“ 4 انتو سكك وضرتو فييغلاو رسيوحلقشرلا
 ظ يبطل انيلاوداصلاور اولا خدبومو مسهولار راد نركي نحيل اهن ل أقن هينا
 مسور نمر ذام اك دوام لربو رمصل اروئمدمل راهن سصاطل خجلا
 ٠ اررتلرولاعت لوقو ذا ]يلد يامن ا ىعنالا يلب رجل اسك يلع سايل
 اجو سلا ةلمل نكت م لس ربجل ةيدرلا ؛ذه وول ةيبلاي العال نال,
 مييااص دنلوب اًءلوبل ارياوا عزا مو كم دس تساند

 را لعبلاتت تايكط وتر كرب ال انك يقول طنا رن
 تا مكب( دلو ير مكاجدم ب نكاح يبل و نوكرملوفم
 هلمو درو يبع يسيل دال ١ عاطتن ايل نيرا ميار[ نيس وأ

 اناملم بنما ىلا يأ 0 !ةدس وتس ٌءإي ل نسل لك
 ءابأ ىلا يوكهنسفاما لا ةلامو ذعالؤر تاور شب نم
 1 نال لل يرحا لرد ار ويلو لاهل ءلوف طبى اب كارلا
 للاو ةالصلا ملابس ارهدحا الراو المصل بيلعب رحج
 ل مكرم ساره عا (نببلالا وصلا

 ليلو يفور اثرا لمهام ام يله كلوقس ل وللم اجيب رتل لمقو
 ناريامسل أ4امل ميل العر عفن اياز يوجج كوس نيج جاو بيبسما نب
 اوفو ورش ارت نم ودم اييعلا نكأو يلع سا اصربك
 ةرئسلا با هلبربجل دبامارتبم نارمزت ا[ اوهواهدحانانيولدقلا

 رخل اواونمل ا لج ىاةلهناد ايدبمل ايا حو نا( او م ةئن ا
 ضان 3 كود را

 سا الرام اهايا ل اسزجج روس ىاع ايلا ]يبى يوتساو يوملاو

 هب ع



 الو زي ببارمخا يناتسم اح امجاو لولو هراذام لخلل ىاكلا ىولاذ
 وحس ارمصو يوتسا واتس اريحا فولسم ,نارييملاةبزيبمولا
 مسا اريبجلبدو نسخ لوتوهوباهتدنن.
 يلعايربجومب يوتس اذ لالقف هرعيسفنايإ نزاخلانبااز عه ىلع ين يمرشو
 00 وامس ارايدع يرام ملا
 لاغرلا نيبضازحر يانا قثااب جارمملا :ليل عيان افي

 رمل أوم ل فزاد يدتس اقام دال دودي اووتينا
 لب رج ا يونس ايارومج الو قوم [؟ل برس جر حيصلاأ عيجت

 ارتب ترا دراما ادم يتاح 0
 : ثاذا داس امو شلال رم تح ا ارث عر شخ لس انل ان واسسم
 نامل ا نم ىبشن !علطم داججام يا يسال اولطم مب دمار

 يضلل اعيحام اونا ثا لما! ننال يوي ةيداملا قديح اجالات
 مولود دانك هلاقرامملا ملم قاب كدد اَدنال اوهاؤ انناودح اج ملاه

 2و دن اب داق انهن امج ماب اموهرامل اداوم تئانكارجلا
 ا مم ىجلاو ايارثانل « لاملء امل نانا ان نار مانا
 باجذاملااع اوين 1 4ة'[ا ارحل انس يرجأول املافاياعالاب نفا؟ اذسدور
 نامل لم ءالع ا قرش ابابا : اون بول اهناج قونومو قرشا
 ىو اةناانارييصل اامحو ىوملا' 1 يد( ا نيبفست 1: بركفملا

 مس هذلا او ةيطمل|جوم اعد امرت كن هل |لوت موو امته ولدان
 لال الاج نككو يدش يل هن م يحب ايشل الات ادت مارثون ملل :

 نكو بوتغاثو لوش ارحاو ابد نعمان امانا تين نبليشل اا

 : ناييطرس رق ف ديدح ليبقو دحاو عب ل ثدي دقي: ليال
 مرلاببويرلاو ءلوتبا حرب انا يل اري + جيادخارفو بوقلامز دا
 كاشالا وم لد ا يلارل نم داز الاخ دبل وهم فاو انخاجا
 منين اولعل امادتبملا برتل ا عبانمهأل وس ١ لش اج

 م

 (ر وابد



١ 

 زن نيمخ الالات وتلا مدانشسملاببؤلاهي دانخ اننا عوليو
 صك يبل و برق يلد لكن وندلا برك م لاشلالا طارت !مرولوندلا نيدازشنملا

 00 نسم اه شلانطعج ا مفطع يسع رابسالا ازربوايل دل

 ات نزل كلم هوكي يل دتل اياع وسد !مىوشل و رحعالا ثم دانس ودل يله
 ا ايناس بوق ييسو هن+

 :؟ييترتلاياومو لامشنالا عم هسدانننسمل !برثل ارابتمااب دثلا
 نسا ملوقكلد كيا عرش رارشلال اريشبب لاق دون سس وأ < تمار

 عمحاتلاو مرثلل سس برثقلارجب يلدملاب نائما اهبعا بيرل !اههانا
 انهيكتماا قالا نم يبدا م نما ناو .لعورع ادايلمم ]4 يأ

 تا مرح موزي عيش ولم كادت يراطبل اكمال الوقلا
 ردع ؟عرعمل اب ارامل انيك لولا لع يدش ىلع اونا أنمي د ملبتو

 1 دوله م لاير خسا ينتل |(ننان 7111 ,ءلع نعل صنم

 لو ىّينا قلع اويلي اورلاو هولديلد اوربرس انس لجريإ د لاني لكلا
 رجاناو ع ٍراعم (يالتد مدع سدا نالافعنميلوأ كآذاناكا او يداقلا
 راج باكر مءرعل ست« ادز اع بركعل اوبومع ىل دكنل ان اءيليدوب نك

 سمعا اجي هلا او هايج و ع هلالانو ملا البدل .وجشمرما

 يدلل ميحد درب اغن(مهس يبل دحاوورتد لذ يوم نال اس يوا هتضنللاو
 يكلم يلوا الصاحنكي يعم :هاغتس ا ومو ىيسانل امنالارك 01

 يلب أ ارمهف مب يد نال مقو ءلجزساح نومة دافنسا منال

 لرمه رت بدوم يللا ن الأ نم كرخد يبلع ءاراس
 5275 ناساف بدافلا/هل نمل دن ى الد ل مدر ميكي
 ةلرنماوبلادي او لرلا تنسبح ارم أ لاعب لايك ايسلفتلاو هيلا

 لكل ايسر :اق اة افك نيا(أدهانأ ولعل نمو يئئنا اذ

 امهلرت اكول اءواهلاد و! هاي سل ممةفارركا

 هكلالحاسسامو نلاخئان,املهلتو عجفن يلع ز ارح برت امهدز ىلع
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 و[و )لدنك ط سيب |طنلمل ا نسجفراقؤلاو ::اسلانماهو يده اكل دلاو
 كوفانح نسعي ؤلاو قود نم مكدحاو+ اصاهلعو بلع ارداف هتبك
 ابلوم كي 2 للري سوعاثل ا تانج خصم اًضبازو يدئاظكلذلاو

 ٌةساكملا ميناوز ما نم ةلدبم)!دوهو عملا اذهيلع مل وكت ْ

 نيو لات ءلومل للتي اإ دتف د دوش يل ات لوق وردوا لاق
 ظ ةللائل اطلاع ةيادن :ثلاث 2 ططمح جاي لحاجلا
 اذه ايلم نورتكالاذ ١ 0 يلا هلو |ونلتخأ دن دقو

 0 عب يو
 ارييضلاو يشينملاةررس نموأر خا انماهدحاب يصبح وأ
 يامل بربجو دو ردوجلال اق املس ر مجمل رباع دنت ؛ يبدبلأ
 نمد لصرا اس ىلعالا قفل إب مياوشس اذهب :لرواجن هيدا يلب

 مسيو ءيزمسابا صولا ايباد او وجم ديان لاهم
 ”ةظعاس ءارىدلا 6 لاهو ىارامليربج -للظع نس وارامل

 لوزملا د اضبادامّيلا وصلا !ليوبجو اهن مس ارو هدر ]دوبج
 لاتووك+ داك هدايا صيبلل ب و بمد !يوسونرانبلع

 رعود ةماوتمو نمكب زو نسحلاد يافا الءرورخأ
 رياعرجيصلاو ىفافن هان موا هير يلا مليك لم مس ايفص يملا نمريو نأ

 هيو فريف لص بلع .دياياصدو نمو ايتو ثاع<برلااندابرلاملا
 1 وحلا هدداونداانال لإ ذو ز اهل لابس ايعي اتساع يدا
 هبرقو لاس هد انمى ازيد(يدم نوكمب دوزحلاب أن دانت ديول
 ةياطدىأ ةسْ : شمالا اطعاو ٌيهدلاّب اجاو لنمو ةناملاو يل اب منس
 غ2 هيلع هيقرفمرازن أ ارح او ميول تلزنم ميلي

 كفا هن امم زل اؤةاوكقحا بلع لطيالاميلع م وككمزارساد
 الاب“ ا ١ ديضفو هس يظمو للذي اطال انو مناجم

 اك وبوس أو ى ابمئا علك لوملا اندر هلقنل ادةناسل اد

 ا



 نسج اتافو يامثمساللا جرب دتو يد ةيطلا نابد فب امممدحاو

 ثيم سوف ماسح سا ئموررلا والان ا ويا مامر ومرجل اذالخو
 تما يول انبوكتو هل وتم ١ يلظضت نم ءانركذ اه ةمجلاب ل2
 مثال اطسبو يوقد اهليعل اان حان امو يروم اراونا

 كلاعوا تايإل ا هوه ايام عيتتاب ايي دنع عيعتدلاو ةنطم نال اق . ١

 دلو ل ام لوف لبا نزاع اف روك ورا عم ول 0-39 0

 لحو 4 درامو مرنم هلو يذيب لذ ناك ىرشا لن ءار

 ماما ال اندريطع نبال تك يونا | اليل لايت ريدا

 ماب لبق ادب 0 ام ا

 تكاضنال ائوئيزاخلا نب 4 ني رماعبم أر بولي دمو سالأ

 - . اذ نم د اهتم وتلليوهات لدندلحووع ءيمنمربخ يد

 ْ تدي فام ابيل رج وان كولا ملوقو يتناؤإ داو ؤ ناسوت

 ١ قالي لت نمل او برتاوا ي١أ4هاوا اع راوتم ياني بات دع 3

 رم 5 تلا : حامل ل١ َقباقجرملام ىباوركش انور دقت انأإ 8

 هدوم ىراامل د ا اولا لملم يتلا

 درا :دفرممل ١ حام ارحل اطل نم رابع الدو يبل اويل غب
 :رل امياجا افي يبان مو بل. الصرع اشيل نم تنمطاوأع

 2ع ساي ممل لماتيا ديا هبل ولو ةلؤنملاةتاباو
 باتلار ثب دحلا اجار ؤ تي وتفن اوبك بم بزغت نحب نع
 مي ةيطحح اضم ايسجو اذوب نقيل امراع

 «ربب ءملاعو لواط يب منعبشد هيبعو فيش مدر هوي

 نا ساو هن تخ هاند وينج قي سلاو لقا
 يبادر لتارم قطعام تفخر تب ىبوتلا ةيسىسوماقلا
 قب :يِتل !فيرشت هو امل ان بيوس وملا ف مل ذو تايب
 00 ابواملا ضد ةضرنل ايختيسلاو

 ةاهإ



 ةائيس مل لاتياانشلاهبند عنموب يذلا اقيظنوتولا (ن ضبا
 ِ دعو يرمون  !يشلانورنلا نسنماتل اديب طم عمو ذو وتب

 ونس ولا قوسين املمو ضيوف اكيبلا ةيزحلاو لا نميف دوش
 قرطزم نطفدا امم ميلا !سسوماقلا نع انداانم صون قنا
 7 انغجيز ّيسمل 1 ملاح ةنضرتل ان السما حلاوي انش ىتؤتلا
 227111 ىافييراع دبش بتكرفل اةينوس ن ايباكد

 ابانل !بيعزتل انو لفل ارجساب ضم اءيمس بابامو)

 نأ عيطوسب :لاقوىنن أ يساري أ مصموم نم سول اباه, دم والاتو
 اقوال ايس !نوبعم 1011 رودل اوه لانه باثلا
 4 يانسون وف قلنا عيم دو ١ ميينتلاماولاناعانل بنا امانا يلدالا

 اربح عضوي ىييمجرد هل ان اذرتولا سدو مدل لكننا موزه ىيرطد

 .يلعرط عفوم نيبام ما مارتولاعضوم ي'كيحبب اقل الس ورتولا فرط
 رتل ول أ هارعم ا! كال دو سوملا نم ةوقل ايلا م ضرتفل انرم يوي
 تتفوق قم يلاوسسولا نم ةءادح اع مل اهرسول اردد باتل نوكسم

 48 لاى اول ارنولاةقرم نم اذريم دارس هنوكي ان ايكو هطسد

 انام 207 ١ ئلطبو لوني حلا 5 ةىولا 1 الا ل ملل واس
 تيما اول | طسو ند دام ابوك هن الجو يسد نينا
 ا .طسيو دن هلم نتا اكارمازهو مش اداومهال جن يعب

 يف الاي كس ,لاعو سول دميتتم يل يارسولان عمل وو ميج أو
 .تتررقل جدلا! اديب اب نياق اع لاما الا
 ردمدوع دوله ناككيزارلا+ امااناق دن ياارهب اق

 نحب باقلا الأبد ملأ نايلءومو يع قلاوضوجعلاو نيسوف
 اا نأ يام يسونلانمرشولا ثيحوا سل اونمبتملا
 ونب كذا "عارزلا سوتل اب دار او اوعذ ذر رؤل اباقلاب
 مب ىحاقب اال سوي ساق امماسوت مارشلا < عادلا ابد دارملا
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 ىو انلاباقل اب هيام ايدام اويلومهمج لاو يل عارة لاب جا ٠
 ااا نباتل أ ءارملا ان او تيبلاو ضبقل انين امومو ثراعتملا جيملاب
 بم اقرا اواطعد وبجد ربعه حاااةءار ول ارءوتل اور وقلا

 دا يتيوم رسوب ايدل اي( رتلاازعب خرم يعانق نقلا
 دوران اعارمملا يتلا جس رتل يماثل ال اك خابم نب انه ج
 ىسرتلاب ى(م.دالا ناكول دباب لوثتلا اذه كداجر ربوبوأ خيملاو
 يدب نيسوف ب الويب يامل وب للي مل امي جريل يس
 ىأ جينطتل ال !جاناع م الجال ١ ةمبلتل لنا اذ اجامجا باقارناب
 عابيلا انا مئاسساةذا اىداب كاذب لبس داع باع ةيبتا

 طماع اًقاييد ارارع د ناراجهريإيل سول ادرن مد

 ظ ةكسسع مز6 (مهباا) هشبل لاف سن ءانادتح لاعد دبا

 قلب هر واطويصم عارذلا ب اال كتي اناا لا عاطل اير اا ذاام
 ا 1: برها: داع يأع اهاؤهاب اركذيبس هايم يزل ليي
 وشوف ترطن مس فامئيم داو ]م جيشا اىلصادارا اذا نيؤيتكلا
 اسيد اري ادإح ا: ةيبس اد قف سول أد ايمان دب وي اذحد
 يلا املا نال شردو ملوتبإ نياك بلهاجع احاز ع نالبخ
 ع ء'بلثل ايثع ميال حاحا سري يللا
 رق ف قانا يابا اهمال دمنا
 : وتوتر دانة لسا ننام لع
 و و ا "يلح 1ك تيل ا طفلي بؤتوتملو ازيا باكا منا ةدعاقلاو ئيبإف
 50 ارا نيبو ب اذن باكك يا :بااوه لون لثولعر بس نسل ادوطتفلا
 راوثم ناك  .قباممو فو طز مثلا اص بوذطع ملا
 نِلدانأه ه.لتسنتك : نمد ب اه م مواسم ارم زيلم نم برق ةف اسم
 نمد باب ميرف ب ذل اذ نسل ىندل اب ياا عم درهم نم



 للادورويتل ع. 051000 |
 ا هناربلمل ويدل اد ارعالفاحلا

 روس نع جلل ايدروئامراك د لوديكي و مه اعاد اياه ةبامل بأ
 ويجمع ءك ونوزدل اب امج علت سايدر زي اهل نل ثلا
 قمح نع نرحلإب اكان تلاقيداد !نيسوت باف نال وزني د م نلت
  اهرصومل اوميزربجالال ميلا نب الاف الا بماء رانربد

 رو رخامإز نر ءانوتلول ايوتلابب دل لوتنم ةروسل الزان ركذ
 بش طسمرنل نون شامر زاد ياعم
 اهيشل ناب لان سا صم اذل اف هليابل هسا كيرحلا
 0 ميلا هن ايلتس

 ةاوز قنرمالا ممله قليلا هنوصولاع هرامليوبج كاذلافن
 ىلع مهد اياصينل ا هوم يدل اكل و هر يلع لونا ةازثل ااتفلو
 نسا لاح كل ع ةلاف تبس اهيمد ميتا: قاسإ
 اهومانل | بعليوج هلع كومان انم ءيلع دب اهاس يملا

 لدن ةزملا بر رابجلا در لاق وش املا ناك باور نم يراغلا قد ئ
 ماظهر اكنالاو درل ان ميه سان ١ :ندف ئدا انيسوف باقادمن أف

 رثرلا ا مهل اجب الافاةكأ لَم روما يدرك و بزطلخ لكبرش ااولاقو

 ياهل يجيبه مالم إلا ييزلا ريع يرع ةيدح انوع يذل ال رتل د
 ساواصدوع ورب رجا ايف يا ىو ناز ناو هلا ' ابيار !ءايالالاند

 1 ىلا ضو ءبل الزن ابا يدلل ايامو فو اع يبرق ارتم اكمبلع

 اًنةيرئبلا روصلا ار اسلم رج وم هدجر نعر راش عسراسصو

 انهزم د ب ريخس تن [/ةحاسلا هذه ناطر سا نايا

 يلعو بولا لاوتس الع اجزم بات رقما ارهو مكعب
 اهرخا اوهامتو اهلطسا ا ذ ام ميم سرَيَبل او 1مم نيربمال اناف داع

 نيربالا نود اعل دد نمو ميش ا ايهم رواز ]ف محو (مهبس وخب

 نم



 8 ان اممعاب نارض بحاول كن ولي ةيعرلا هل
 نيديلادم نبكو نيربلادمردت حاصلا امعابل نال ةعاماذع
 انه عر كا ذك وع انا مابا دان اذاقب نانئكيودب أم

 ان ايد :درطل ازد نو نيعايل | دم اندم يقام يابس د دانت !ازوه

 0011 5 امشولل جو نجس وف باق يل اهنمل ىف
 . ري لمس ا يمص ديد أن ميد اهرضح نيب ريس لريال

 ارب مذا! يابل انراضو 0 تلاكلبربج
 ايلات ذا ىلع د ابمسل أي سا بط اخ جاتا الانو سونا

 لبرجانا عب اشعر انت داع هبت ارجاج مرحوم

 رثرلاذه مكبع مهدايفمحئبلا نمؤ د هبارج ادن

 لعق»و ردت نئيسرف ب اتناكت اعن ل ردف فك تلتار انضم ناقد

 يد ذاب امجلوثوت ادام ا ءز هنن ون نيسوف اقوم هيرثرادقم
 ذ(قلاركذاذكه و دجزيدأي اهسملوف أكملي وفن يع نيبوق باك نع
 دب رثاا اباو: فاس اىث ةفمتل ايزل تسيلانمو ريغ انااا

 ىشوي ا همسة حب تاذاصلا يومي اتاك بلا "حب يبست
 م“ و درع زمر امان منك د لات نر رازلاياملا كانط

 ملام ىلا هال رادو اطلت نا وذوأ 5
 وبنتنلا اذلسو لب يده امإ وت نرد جزيل بارطل الان نوريبزيوا نلأ
 لاوفاادهن ئنيجمللو واولا ىو يددكلا مجالا ةبب ,وهلا هن كتم
 يامال زنياا نبع يول !محاسذا يارب لل ]ييذو مامهالل ]بت
 اطورمس ل40[ ميدو هبوب ع ل وفم اذهو بكا ملفي دا ثلا
 ااا لوتلارمم لاوثال اكسو يدان ب اهلاتْئارل اا
 2006 الان نب اذني [ئك وش ويانأع ميما زعل بذو
 يذلا ب نينا اك موت بلع نيد ةولمملاةئيفسلا
 نيم اصح نوحالمل الات رجل ا يحل هي تفقد ةنيعسلا بارو م مدعو

-_ 
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 نيمؤملا ناك ءنينسلال ها عراق مءاسند ةعرتل اءسمظن ديس نم

 هرثلاف يم تن عرّتلاو اال يلع اوعرنا مهأن ةهرقلاب نييولفملا
 جرف بالا ان ال ام:بلع ةمرتلاثحجرخامل هبا هزاملانم انور جلا:

 تاجيءل د نياودعايم !ىم دن الرول ا الو الل يدرر جل ! 2! مسند

 جول انا اهرج بكرل نإ ارما مون معس بلْ اداب اياد
 . ٌمجوم تءامو تارماكذرعو بكرم !تبهرذ بلول ازمبو ثبب

 اديرل قرتسالا نب ,اذخاف بيذاج وجلال اءنببا 2 يرحا

 رعبا يمس رمالذ دتلأاس :يحانومتو يوخابكرم تاج

 ريب نبدا انوقدلصجع مادايصاع ميِد نرحل الاثم تدك
 نان ئرخرحلو كردي انالك ءنرخت 011110
 ملاح وحلا مل ابرج أديؤل اد سو جرح اوعرد اهلكل اكرطب

 ةليوسلا ب ملال تاي خ ةرء راعي البام يأ يا يلموهو

 توما نلجب عب هلوتب نيركاذل نعمل انم ناك !الولو مير نم ن ذاالب
 بل ةيزاخلا نب الاقو نام اظذا نم: ةنتكازإا كنا كناالا لا
 نب ال انو ركدل ارمك اكو هلل ذ لتشمل نيركاذل نما يعجل انم

 نبع نال ناكامن مك نات نيدياعل ا (رعل سدو ىلسملان د سابع
 دس لاق يدفلتعاطمل ههباركلندو احلاص مَكمُيكَلو توحلا
 ال اك هط جازم ناكوتو ب ناذ وعل هيك ركذي اهيل !ندسبا
 نعل الان لاكن مل اس وكس ترحلازطب بةرشل اجيد

 ةيبمتلا موبيل ااربق مل ثدحلا نطيراصل نوعي :مويي ادلب بلل ٠
 تنال ائائما اناوتوحلانأين ىممائنملا | ارعل ايان ندمت
 ةينلاف مهد فول تاقؤلل الامدا اراك دب امل ! انه الملا لاند

 مهوب ند ]حاد يرحب ازع ةيل ان |رنعرال | ءجوب رمل إي مم ةةيتشح (

 مئه ميه رام ديب نيميراو انركموا مايا ةعسسمو | دك رجنوا
 هيلعانتجاو ةوث للى /و يطع رومي نوت ناكل قد طعنا

 رك 0



 5 ات

 5 يلا لميس تلق اذ يضل رم ةيوافل ياو بل السبب
 ل ريالات ريرملاا )تلق بلساو ةراهغ ايوشاوعوبدحلا باشي
 نلذشلك ئلل لماذ دل 3 ياو مالل اوءاالضلا ميلعروادل ناليدد

 درت /نأ لب ابن يشد او ا رك اوتظلمل ! ابامإتم ميوتنطم

 ةفاسلاب رن قير يذل يطل اردو ممتلاد نأ رس لع
 هبال ا جدولا ازه هوا لعب نملوف سة داو طل ار نصأ

 رجلو ماقال بس انما ومو زب لو صننا "نامل نارميب لب يم رازمحن أ
 نسما وكي نان عالضم انصح مي نوكب جو قداو نطل ! ءلزنل روب

1 



 ضان

 اال اتينل[.هونل اى ادلثلل والمجو أ المج ه3 د امن طلاو نمسجاد

 ماتوا اكو السجو اايلعج نمل رق نمئداو فطلاد نفل 9

 لرثمتلل او لعالضتم يوسي ]بعقل امها داد 3 5 ايلا مسسلاب !ٍ

 برذارد/م يب داو جبور ب اننميب ا يامئروج نون درذح باع ْ

 كلوب ع امنداق نش أموت ايضدبرتلاو لكللو || بحيل ينمملاو برخأائإأ

 (نطاخبزكاو نمد دؤنالو بلهومام ىلءامثالاب ماع ياهل :
 مىرحلو ينل !انرزخا ذاانسإ مذ نبط احلا داع مب ترجام ماع

 ُْن أذا ةثقانآذ نكرم فش أوأ ئيجرررت ازمه لوهسر اردم فسح
 جا ل امر لكل سايامديبلا زبه وريربج سيروم ابزثلا
 ضعب انو لك يلع مس ايمعونبلاي أيا اك نامل عرق و لل ةابانب اذواذ
 0140 مهن !يصدست لوي دام كاسب ل اق باطلا ير عنك يورأ#
 يريورشل ١ داوس ديدن ايل اح ايديك جءاشء لل طذا موبتاذ

 --ق هيله سن اياسوبل الاولوو تيما ادماتوشئل ودل . | يلع

 نيلصتم هينبكزمللا شدوا تبا, الحول اي بنار أت
 ظ يلوذ يأ مضدو لص يلع ساياسيتبلايتبلوب
 دام( ذ اور را ابآ ب 5 اسم ادمن دحلا مك يلع مسالم

 4 دش الاصأ حاييسب ةناتالات دحادرءوتوازجسوتردد نمبردأ

 ةثسل الس اه زد هنت زمن 6 اسرن در اانأو ناملامرقوبرأ
 5 ةلوئيل اناكحليربج نعل فا لك + لع بنايات ان أ
 للرجال لضا اق بعرس ايام ناكل يحو د بلايلع لكلا
 ”كرذركد ءديرتت فابس »ار ركذم نيزك ناكل بر: دأرا نسج
 جفا برك داملا ب اويماةليرج انما تسل كميلع سايس
 بر :دارا_رع باجادقو ءيبب و همي هن اك مراقال ل يرجج نيب ونبب
 قئالانس يح امنرْحلَو باز !.نانع ملي ربجنااول اثتلق ماو ههنا
 ناطعب طعررذ يح الرمحل كك ريزع 3: لكم يل ع سيخ نم نإ د .هانجب

 هار



 بارما ز هوا درب و : لان دا اردن نابل ذ زو ىلا ةوصلا ماع 5
 ' ىلع مهن ايام هليرشت يسانباا لاوسل اانا لاوستلا نب م ا
 كى دلال ميلا نوع ىف“ يكرم "وبي هواول ان انب ن انبالا برائعّزل 3

 نعبو محب املا برش يلع ىللاد ردع ميا عم راند رم حام يلعفابررذ

 يبت يبل نيب امش برثل اننا ذااماو هدارجل معاي اعت هن اوليرجج ّْ

 ةرش اف بهذ ةعاكالعتبالا لحنك دامه !نعبد 3
 دو وايمان يد اييلع سب اياصهنبل اؤرش نانو ىلع
 دارا سون ب اذان أكوا 1 بيجو جايمأ وأد
 3 اد اكعع ديف ااءايزم عدى مص لافت

 ع و اداب دج» 0 اان اهيا ناكا بو طك
 رووا دس !يلالولصو يحي ايس !م تيب ننلس نم هيلع ماررل
 اضم زهان الون ملا ياع لوب 0 ردحدرعميرد# الأن بمد
 3 9 ينس مار نآلامو ىحوااهو ربعي وانو اهت لو ودد

 رد تاراههلا مب طمغال توكلمل امياهك ارم دهام تول
 وغرس :وك لم (نعالضف لن عاهر هل لوقعل هانا عاسل عر وتس
 ادعو يدواام ءربع يلايجوان لانو مظل اياعدارل ا نايك اواىكأب
 انهو ايدام ايدل ابل اق مدام يماقل هلال اس هلال مس السا اووهرل اب فالبلاودقنل الهايم ماكل انسعولا

 : امن لوف ام اولباتلااره ملاذ يزلاازهو ةطساوربمم نم مالكل
 يرحارل الا بايعارو نموا امجد | مدا يان نارابا نآكامر
 فيلد يبو ضححوادشومسعفي باكا هانأ» :ارم اويل اراد

 أو نع م ”ل ريب عمن 35

 لتر 5 ع 4 5 ورثاك 1 نع اعنو م 0

 هب دال أر دن هرمع:. يضع يلع !قنالابوهوإلا مرتت امّةشولع
 هدذ هربع ايرربملا نوك :: ف ممدو ميم متن اياص دز رسب يأ

 اطل



 لاقل هنالزس ىلا ديو لافت ساركذ دال ل مبالركدل البنر اينمأ

 يدااةارخانن اوكرمر زعل !بل اداعأنب نأ ذاالا ركذلا]برامشا
 لت تشااب متاوجإ ركنا بت يلعريزملا عاجزا ل انغبنا يد

 ١ رصاولد طاق: يو/ابح اه لون مولع: بضلا حرم ا هدأ
 5 باجي دهاا ولو امرينانكتام ارجلانم يبا امسك اىسانلا
 . ماس اك ملغ اك جرئ ءدآ جبزيرباسلع كون بشان
 ١ اةرو/ابو نيلشلا -- افوطلام مؤمن ام:

 رلاهرخ دي كلو مبا هام الم كر 9 ا.داوحاوبولد
 الاؤرج ا ىلذدا ضر اركزن' ل يأ لهدا | هال رمسم افا
 انتل لعلي جرم نمريئعلل 0 0 0 0 اينهفبلا

 يلعلدي لازلل انور دشل أ ”لبل بانل زنا انا كلذ نم اولمحو نيندلابولو
 يدا #4 هرب اج كرتام وذ هن جيم وفادي امانتلانارلا

 يايا ءربع :مجملاو هبادل اورملخلا طنل سسامولوم
 كوكب نا زو اعل ايدوا +'يدصلاو تلاعالم ثابالايرهل نع
 قفارمل اي داو ماظن ملم نااموموو قمشلل اولا وم مر
 لجرح هرون اعط يوئلاربرسومبو لدا ام انن6تاب ايالاط :نابن

 ليرجوتوا اه ماويدع ند كاسح درع ددد زبك ]ب رضيغوا يأ
 مع مخ يجو أم هديرعم يلاوحر ان ملوق يبا ىذررك بياربخل
 دايس قال : هر ابدل ان انا عم هريككيداحلا قب هومال

 نبعد مالا ريع البحهلعز وجع ءاشفالار
 ا ميهه لوني نأ نسعالو بؤ لاو يصل ادرك ارإ
 هن ةلاخا دب ىيحن أن بانا (باذ وعرري ضل نالذدا»

 زيعملا هدد ١ يواوأ ملك ميله بدار عوم ريغ دارملاو
 راسا يما لجاع انطن الوعر ماك هيلع م

 ريغ



دحوب دارملاو بيلزالاجا ريشا ذاكاقاو :.ميدلار ليزي جهدرع
 ه

 جيم هاياسدو ربعي أس 0 مينانوكي نالشباز رج دوم

 هسبوثيذ دوال انك يااضبا بنل دولا ثِلاميناوغو ام ض
 بة عوهدبعجائماد الا يملا لج داش ازوعبو اهلا
 دج هدبهلو انذ همنا يثواى الس. عاطل وا ةييئملا نولي نا
 نيانلاوقيإ ْخ قييسلاوانزببمدبعب داوملان اىلعو دوا بلالسوبج
 بلاس ايهم يعجن ربل بن ايجوأ ينفملأف ند اش لولا ةاودحن
 ]بمد مدجعب دارملاس لؤالا ؟نيوملا ناولعاضبا ميت بف ل روبل يا

 يفواام]بربجء رمل هس أ ىحرا نوم اف ليربجلي ا ل ال ايران مضل

 ويضل ناماه هيج يلع سنا هاما و١ يلع ند ايلامح ديل ]مج

 طعنخلو مساق هوتي نانوصمليبجلداع 00م

 .اشنامرا بوصل نوكيا ثائر لبرج لا امجارمل والا يحيا ةيزييمل ا لمح
 لمست اخ صررك هدست دارملاو يملك اعود اد كنا نومواضجا
 مندا ا لذا اجا عريصلا | مجؤعو داوومولب رجاد قكيانإإ نوكالز
 كلوعامنم ل يدلي لابعاد كين او ككذكااشد ارقد :نوكب نإذ وك
 هب دارملانوكب ثازويكد وو سجل

 مهد وجر لو اد اندوليربج ل وااو يربيملا عج اطعإ بربج
 اسر نه !ةيردصم نول نازي ىو ااماءامو متم اف نما
 هاري ندد كاد زال نكي اجامل ايازشملا
 بلا ءاموا يذل اى ةلومسوم نوكتن !ليثمتو هاهو ذل مشن اذهرإع

 البابي , اطر يول ميغ دوصصتلا نوكي بلعو امرت م كدا نيم
 كلو ةديفن الو ةلوسموم كناهاذااها يررصحةعنإ د مازال امان ه5

 نكي( !ذاب صوص ةدوبفم لوصولا:لض نواناسلا كن زكوسلو
 مويسعام مل نم موسشغ وكام ماني |نابحالاو يظفلل اولي وتءلارصقلا

 اك اس ماج - 0



 من انف اوةلوصيمو أ < بز وعم ناواوراركملا نر ئبل ام بند وولا مي
 ةليدلأ لك :اامداملا؟ ىنلتخارقو :ىومسوم :طنن وكت نااضياز وتك.

 لااط | وتككو مند ىقوأ#إ :ريطلا ناجمانب هالّملا !دكنف رج 3
 يايا نارا ابالي ةراهرعتمو ماكل انم بدئامبسانلا
 .را وذا نو فنبلا ل التمام اع جما ل هزمالو ككمت ةنجلا
 اال بتنسالقبالازعالا عوفرملا حيره ف |ص نمر دصاد دك
 يبارطلل طسواا'ئو تويومرل ارمي وعبأنا نعررص نسال تكد
 ا ىع نع يلافن مدد !ىقرم باطحلاز مت رع يسمح
 رغما لاف تزهو ايلخد يمان ايل نمرح: نجلا لاو لي بلع
 متم الخلا م نا يجوا يضم زهادا يذد ىما ادطح رن يح
 د الل انلا هيب ذعب نمىح ىلا هزه ٠ يبانإخرب يح

 بضم عرشلا/ الاثاث ودك مالا هنود انصع عفن بير جقت نم
 ارميىفلاو هس وو اج كرام هن ءاصمع جرت يح
 انجضرو ملوف ىلا ىوافامتتسب كدب ملاءسلا .ارعوا] ستيوارت
 ريصؤ ]برمج اجامل حوا لماذ ناياعانس» ىلا اننا نو لوك ذك
 ماو ادام نما كاك, يم يله با كرو بلا
 يلا سو اع يا انادلمجلا ذااماو ليوم جل بلارصو
 ان انكي دام او يرجح حارم عار تريل دايم لا
 ةمنارفلا يل دوا ام مبجع بدا صن ذءرجو حاول ]شذا 1
 جارع ازيد مدع تمام تبايتععيبل اليرجبب اما طم اررجوبو طم ارب
 بدو س ب اجابقو يم ليقضي ,بلامداءاحتأ
 ليبي يلا لبرج مون اليف يما حارمملا ليل ساناعمح
 ,””صنئرسب اريل لجو الان تعلن س يشر ير ونلا:سفلاو بالاس
 .كيضيو مل نس بعل نب لبانلا لربك د رسب
 «هبتكباؤب ونا جو أيران .سلجب نانا مقالو لوت

 رو



 سل9ٍُْؤْآْْ ل7997 #22

 جياع مااا ,ذكام باعت كوفو سلا نمرع مغرو

 ضااوذرخل ا ونش اوإر ان اودئولاود امذا اىبانذ ارب. نملا ىوماثل ١

 داون ود سور اكس ملنلل داوفلاملمو

 : نا شتت رم ي| يرام اوميلم بالسوبر كلام ىابلئلا الن
 ا هانيع نارام مربط بباهجض هدا وف يوضصت نم لامْثَو
 يع لامالا اا .داوفؤبدسفن ىعربجلا ءلوذ ؟وزانتالا دي رنا هاذ ىلع
 اهو لفن اب وار هنا ءانعم هرجمل الاقل ا دن ماكل اي ايس نصل نع
 وكده »تب اذهد بلا. ابدا يورلان ايم عما لاقل
 بدن ويرش بيلا مدعم قيام دسناكلا اوؤيدنكملا نسب
 كرمم رم ئئاضبتل اودحاب) تساذا اولا ثبحي ازيملا هلع ميلا

 اًمرصمب وكلالناشالاب يصوم ةطساولا تاب ايفع اماو يوما
 راو هرج لوني انأكو هد اوف يدش ىهرا لوف يانيالما.ذكمالو

 طياولل دب اي وكتاب ذكاء اووسم ديحز ور تل اراك ااذغلاو
 دس ان اهلا نمل بجوال ةايملا نأ ناململا ةبابورةمفنملا: ءاناذول
 هإلانأب باجوبيذات ادب .دضنالإ)لا لامن مو هذ دضنوأ نعالان نح
 اذه ليكم يلم مسد يلم تح اعمال قدصلا ادب امؤئانه بذل ين
 ده اسال ال فام لا ماقملا
 | لوم ارامو روشم ب ذكى وهو بكمل اؤلا
 :لسلاودبامو لصولا جان لوسوم ساو" :ىوماوعنم :ئئاول ا امو
 م ايإ ادوعب ريصو ار لعافو امي زلا وا ترؤعدر الار
 كلنابذلام هدم اد لك بلع دسا امتدو داون دارملاو بقل وم أونلاو

 نسق يزرع بلاتلا او ب ذكي دول الكذ يلقن امو نيم هارام دع

 ب مردج وكل ,مبلاهارلانا ايا ازهواتماءلإكاةل قايد
 كلقلاباواكريز ةيسينفل اروما/ ناد ئيدلل كالذ و و 1

 /صبب ل ايري نال وكب ف سرهو سبل املأ نم

 ى#



 يلوم ,ءيلعؤتح ام يف ءانحالا نصيب كلا يربالداتمالا لفن راو
 تايدأا ف "ى نتف هب ومبام نالوا ء اي كاد نلا يبلع سا
 اماردو ءلوبىرخالا ةايئلاركدو ملوح عيسضسازو بأ لع اذ فول ام
 يديلاءار ابو ارفل بك|رم يابا يلا لل اوبر رطمصوت او
 ا لة ال لاخر ءانامد القي مدلل ضع ككناهلع
 مزكل طقن بلل '«رصبل ايار ان ايل عازل كايرو نتاع
 :شائلاةارئل اياعو نت كىلقلا بريدج ممل يوري ءارملا
 نمعلا ناّءاعل اناف انعم ايلعابربحبلتلااةيوروباذ صملا يور

 تيرا جلا يام يرحم بلذل رجس ملال ايلا ئلتتنام ملاهرسؤت
 دب لوم دسم اننا ١ جرس 1 2 .يجدلاد ف بيزكملاوُقبدستتلا

 ياامداومل !بزكامءلونب ياراجم وكي ويدس نمر قلو عاؤفب
 اقول .اطحاط وحب بذكام جاهل ان« ماوأ ]ب رج, وص/رم رصسب
 ءارامل هداوئ لان ام وأرصبل ابر يادار ع ةيبسرقلارومالا
 الي ابعب ةيهيدارأل ليني زلال بنام هلاتولو لادرعا |
 7 الاه اما ين ايداوش تبا لاق لير تامل حل يسوق ا

 دا ولاءارامداوفلاب كأم يبوملانزسحبلا ود دوغ !:ارلا نأ
 . ويزن نانبث]. لادا ناطيشوأ“ نجح التن ما ولا زكام
 يديك هداونب طانس أيل والا هداوئب وأو ايا داونلاىا

 سا ار داوشل ان أيا !ديومودربل ادانريروئلا
 دك انرم اعزب ةارثو يبرم هاونلا يذلا موس امو
 هن ىلع درمملاملا5 يلا اذههو لفت ايلا ارميا هامعم درجملال اف
 ىمبلا هارامداوقلا زكام ىارمءاطيرحبلل انْيلِحْن اف ءاوملل :يورلا
 ملاح ماع امي متايذا لال "1 نلا ياو ينئنايحاولا لمازع
 نيا خمس حمانا ذ مدني دانلالاك يعل ارد بلم
 وحددت طفلربؤبولو وربع 5 دعرك نم كعمل ونامّوبس

 يىحاص



 هدبع يلا يحواع يل |اهنءل دبع طفل و تاصإشام لوخويبحاص

 ؟قالت مهنتي اشو كوكا ذوو كاملا نياك تمهل ذو

سشجو ينحل از بن و.داوم بكام ظسالاَوتتلا
 اذه يلع وداوملا

 ظ دوبل ل يوب اسر. يلم سا صدع ارامدا وضل بذكامونؤملا نو هل

 مق دعب لكلب اكييل ع مه ايام اناني زل نلت نم ظ

 ديالا اممجبواقل اوال قلب هل اءرا/ لجيل سا لح ءارام

 الفي زالتم ناعيربلا ماقدقو ماسو يلع هدا يفسر هارام مب

 رات ءار يذل ايل وماذا ونللخاو ميلاع ميس ايلامص قرم هوإم

 نابل | ةيجحلا :دومسم نبا ءاوراك امج امس ءلو 3 تع ننإ

رْدكذوْتوه .رناربم هلاث يللاارهيرونل اذان لالا هذ هدو سمن 8
 ي

 لتانمو بفك نريعر وز نباو تابع :ءانميورهومر كلغ

 ىار ملكك مس الصوت ادوعسس نب انعىا لع أور اب نابحزبا

 بابل سوماقلاو :لاتاكذرئرلاو يضخان نتراتلخ ل يلح
 اهوامئم و نامو عيدلاشاوحو اهلارتو ىباحلا اههمزكتت طخ

 نبك ل ضفاملكو ىشرشل او ىسب اهل الومفو :للال ان اًضننأ سسك
 دا .اسولاو نحيزرلاو نيلاب تشيربيو ىرج كلسون نساوئملاو

 ٌنِِكرلاواطاطسْملاو طسبملاو سايرلاو ]رسملا انلارجتاو

 لجيل اءجطب :نغسل ايدكس ورز عمردلا تنمو حال ابا نع

 نس( ةلحن لاو ءرضعو درب اهرمد اما ل حلاو ىلا هرم نع

 امالمر خا جابي د/رهاتلحدارملاو اقم بيش

 ين .نقلاو ار اكرنمرالاو امش

 هدورل ااييورجنل !ةرخسنت ىار كىهاال اوك 0
 «.كيرمازعتإ ذ بل ايل يزعل ار تايهلالمذبلم بد ايل“

 أي اه نيالون ليملاانهياوهوف امن داوم بلع هسبا اص

 مادو لوغب نم مهم م ئيفب أت اذ ةباوعلا نم اميرمنعوىشاو



 ازهياوهو ماسر هيده ساواص حسك ,نيوب ةزملاَّبر ريك ياروأ
 يلازم : د. .و هملكب أر لوي اوم ميمو سأب نبانعرومجملا لونلا
 "و بلر ا ايص ىل ة رب طلال جستن طع مح دجثو منب أك فا +20 اهثدنن اركتامريام يلع هور انتن ايفان ملونو اركي نال'ًرسالا ةضف يا ميصمل اربارن نم نيركدلاو مساتلا بولا ايامهذ لف امو ىلا مد يور مالكل اى بيسو سابع نبأ تعد نيعارخ ع ورمو ير ةرمدأ !.ب اتابع نبا نه دع
 يافلان عقرلاب هّيوباكم) ايلا يلع لوم جيل امل بر كتي اك ءاريبام يلع
 ورحت مجيء يحاف ا ملاعلل هئرب اط ن«ماعاميع هيرامعو ملاعل جامو
 ولم سد ايلص نع عيورلا غن داو ليلد مال ةرناعملا
 ةيدرأتنئراكالا مايؤسشسالا زم ايدتبم لائق مملع كل ذات مدنا نيد انئمل اوما ميم مونال اركمم اوى د يلى ةماتاالد
 عم بكيل ا ماو( نع رابع شفالايارملا نا ماعاوذومل ا لوفم
 يلاعشوامبرج مارخسلال رتل ابر ضو انهسإ جارك ةقانلا
 ,نيضتسه وعب منوراتفا جد اعيسفنك هوان دل وتنم ل داهم
 بلالوقللا يعملارابنعابوم انا مجلزستنارملا نر وسسمونول دامتفا
 طرفة لداملاو ىزاناحلو ءاحالم هاخار صم اداقك ةاحال م اوعو
 نانسي ملوذ كل ذ يلع لوب اسهل مّن دولا :موصخلا هنن نقلب
 ذدتل انهعرض توهسم اذا ابوم ةتانلاتيرمر صم سداربملا ىاهمب ارملايل اد قانل ١ رم عمسم ىعباارملان مالوغضم وكرابنعابيا
 مس راوتفالاق كر حل غصب يا ةلعانمل ايرمعو هيد جولي |
 يلج ا نمالكمنال ,ليكشست همهداديجاىلا راك ةارتلا هدمها
 ,جروتسا شل! ىرمولوت ند مجرب! ءيحاسولع امير
 .هريبعو ا طوس ىرجلا نم هدم اس :برطتسا ذا وسرمل ؛ّيبرمو
 لكون ىل فال ينم يره انا .تيرط يأ قدزم ناكاؤزياىو

 مّيلد اج



 اتّردعن يدوم تِلفلا نه نال برعان أو انك ْتلداج

 يس تول هليب يؤل ايلى نوملاهنفا ل اويدريجولمي اييدهلو

 نوكو امل !قعب هبورئغف أ بوتميو نلّطو ياساو هون عارقو
 من>واراءاوم فاهيتا نوكنت هنورييكأفأب ىااهكرحب فئاوبُم نم

 ( وا ءىح مهبرد نم تااسرحا ناديو منورائذا +نيسلالآفوهرلذ 5أ

 بلاك هجر اذا اهنا لفل | ىبعم ليدل ىلعب ىرغ وهانامندجم وتلع

 اللاب اومو املا اول ان مزه بلم بكذا كوم قسوم ناي الاوت
 الوب ىدعس نايقح(س اأكو ملداجارم هبراب هارام نمو 0 ارق

 ةديشع ا,تنائلاهآَ !.نهراتخا و حلا انامهملماتيلف ةبلفل اوبومْنص

 منايا هارتالملا نموكاوعم يلا مناك نرتمانالولاو
 ندافست# 1 حت أ نال كل وو لوال ات | ةارخل امربعر انخاو
 ةاللا ]نال بيهن يذلا رجأ ماك نيلئالنلؤا سان«:
 ميك لس هلاولاه' ميال هلوته دضي اك ين ا «ليددل !لطدارملاو

 تاذويجو قيرطلا::ي !انرمع نمانبخاو سدتمل ا كببادل ندم
 ممل يلهب نإ ؛ارامم م 0 بنرموز الا در منولد اريذا ىنحا او 00

 اربم فرلاب مطوو داغعل ادرهب هين داعإل ع ينل ادد دقن ذاضنأو

 .تاعليلدلابلطبال دحاجا مالا ن وكلا نا هور ٍ ربخدلادجلاوإ اضم

 دهان وصدر هصتمونب رداجر. يام لمصحار او يا قمت ا ناو

 اريام ارجل اودصاجلاب سات خادجل انمومخل ل اربلا دكت
 ىمميو نيب !ءىسوي ركخؤلا]مجوبرط نمو لد اجل ازمجإ وصخ

 نجح وتبرلا هيدا نم نكس ارملاو:منولفتفاهنورازتفا

 ترج يوم تيرم هولا يجايسومو الجل الاف تلد هئلداج
 ب رفثلاو ىل منعك 53 توصل اا درج مقري 6 برعل مالك عا

 . املعفب نادصتب. دحاجلاف ك كر امان او ةملغل !ينفميلع ىاعب

 © (هلازيفلا ومب يرءامواعو افنل او ءارمدلالب [يمنخل :يِلَع



 يسلمو بعت ىارام يلع ملاة ل ضو يتطموت ميورلا  الاحلاو يأ تورخأو

 عض وير وكي نااءا لولا جبجو ست باوجللف ب كر انيح هول داجانا مثال
 اراوصت او ىلاعن ل ون ميا هلوتككل دو يطاملا عموم مراضملا
 بلم نبا ريع ومو بنار ان لور ماجامل باتدكال هاانأ كك خو نيطايبلل نلت ىمي اولتنذ ملر اندحا ؛ نع نيهان اول
 اوهبوب ملي ا مهرومظ ارو مس !باتتك ب اسكلااونوا يذل نسم قير خدت
 اناا قحونب مدام ادي ام نوما ماه ربطعو لهسولاب نابل نم بيندامب
 تناكو ذم جونا ميسكت خي 'ثنف تن امور نم ادام دبه ينال الت يااولنتام ننس يلع نطعاوعبن او س اباتنك
 اكنو نون وكلم هننيككا بلو بيب اكاديا مطنند حمس اقزنسنل
 ٌدِلد اماهلئامفدو بسلا ناجس مى بيق ا مافن نخل نا عاشو ذ
 دولا ليادرواد اهلل ةيربت لاق مجيابيجلا نان اومرر ءوماعتف اوامب كمانااول انو رست ااا دحوم اهيربجر خس انرسانل ادهم يطال ١
 - روحا [|سانلا نولجب اوريكيوطايجل انكلورذك الرمث ارسم ايلف امو لرحالالا ناكام ايبا اناد اجلسركزي ريغ يف ااهرطنا قون
 ورنا ينام ميكب بن ايلسصونا غرس اشالل اما لوب ,ركذأم بادو نم يامل او برس هذس يل ءاذدو لأ د هبوسيبل»ذبو
 ءانو لمعا د١ ينم ماهن مايل ارسكو ةحوتفم تنغ ةاشلملاب معمل هناك
 لسزننلا ماجي كانو مله مدزيعرم ذا ننكاسالتتلل ءوإي فذحد
 مهلا غل نيرطهإع نير احمي رجم دارك عبمعارت م! ان لوقا
 لكي /نيسيلا خئاارال ايفو جنن الد صقما. جو يإع بحاذلا
 دك او ةيورلانارص ىلعور ضن نط الرا ميرمالا يبتلي أد
 ةانلهو وم :انلملاو ةلحملا نمل ا. ةرت بيتسرقتإا تضم
 نانا للذورّجعورلارا روح انملوتأ | مء|ىم داداه رجل هس

 ديمولا ,ونؤيلاذ تمبللواروصلا يغنو يلاعتل انام ط لل روسلا

 رانكلل



 ظ
 آ

 اهقوسب لكم قياس اعمر كلاي ايسفنك بط تداجو باؤعل ناقل
 لو اهرجعو لجرااويدبا اوهو | ب امل مدس ةدسب ينل 1

 انهت نمل الت“ :اناملاازب نم لدغ ايي ولاة و

 ةاخني خمور كم مويلا دن. التام كيل ذفانل نا كاطمم كبع
 ىرلاىا[مازو ميلكول !ثيرنلافواي_دما توكتاام م كروت

 قلاؤلاى | م >+ايقل اكلاك لاقييش ضاحي اوبتتم يدع جال

 نعمل ن داعم بشهر انك]كامل نوبل اتلوب اخ تسال انقوناو ئيلاو

 ه اراك وع لوالاف بيرقوارماحن اكل ادنم هرم نط اح ردم

 ينينل هر دكت يرخا ل زن ءاردقلو هلوذوك ه امملاو .ىممارت دسم

 ىف افنل و وسوتع نسر ولعم برئل او روجفلو 0-0 الجاه نع

 اوس 2 يال لنوع بالكلاب امهدنع يذل اذ اق لئلا ةروم و

مج :سماح ةيوزل اكلهحائاو منخل اعبب قينمل ابر ضل
 

 ياص 0 اهابا.تينوافل هقمحل عي لم ساراس

 سك لماملاينلاو 0 اش اعتب ئا نالا ءلمسا

 باوجلار ءلومب انسان نائل نع ثاباماءالبخيشاو
 تا ااا يقف فيدال اميلم نورا اوبل ١

 ليج مجرب» ار ؟نرابلاريضلا يرخا ةلزن هاردتقلو لامن هلوناو

 ذعب ءرسميريجل هتيور نع لاعتربخا مّيلانيالاق

 نئالاب ضل :لقت م ايَسل ١ تود تن اكيبدالا للان يرش رس
 نيبال م او لوف +: قون ءاوقل اعارس مزق اك يامال

 هناي لاح «رسبكنب طن املا لاف: يدنملاةر دس دنع اسن !قون

 ويصوم ليرجج ميو و هيل هيد اهأس هيف لو سر ىاز هلا
 يور ,دوأرسالاةليل الكت تار ولات بياايلخْونا
 يدا دبع رنكرب وعبر دكزمل اذ املا لاقاك نت نَّسد دن سبررحأ مامالا

 يهل عراب عل رج ملاك يل ميألف هدد ايمحردالومر يار لاق قوعسم

 اني



 7 ينوزبراللا نواح نم سس قفالاد_#رؤامزم جانبجك الج يارس مل
 نمل الو بمد ام وقالو دلا نم ريوق داو ةنلشا ناولالا
 ”ملنا ناب باجيو نكي نبا للاب ام هلا لدا رسام قلل ادسيي نب مدددنحانإلا بم ربإلا وللا ل امردا بو زمر عس مام هار رز ماندي ادد
 نجري د ادجطاولاو اومتفنأ ا ياوبل | |سارا اره تناه لالا رم اءاو طاداحلال ورينا ءاور ذب دىلالساو مازينالر اونا اد مارون ماجا
 0 بيان اهولاو :٠ هزطا اع دونب كاملا |
 اند ولدا ليك عدم اود احاوجدب ةلحلا و الاهل نوت نا م دزرجد

 ايوا دنيا نأب راحلاهركوو بنل تلاءمرا ياعةاررت م اذاحلاو٠
 نا اه( ويا سمت اوس تربل
 0 رجسسن) ادرج لاخا ان ةكلذ»
 آلان رابلار ملا |ماو و,يلع سب ايلول ارو سس ؛غيدرش
 نوصسمس نب أدان كوتش تالق ارانماددو مدور امسح الخ نما
 رابح ا ركروع اب نسالاقر رع ج هج ءزياعوم دهاعوكي اعو
 لش ةلونوورخا نا كاب كرس ١: لرد يلاغت ملرثو لادت سايل راهو
 مهران يبس ايد ةرملا ماس زلبإ ترد سلاسل <لوؤنلا نم
 لمنلا ن[نيلخت راع لاا كزنو ذ ىاتبمح. و ولاد اشااماهردا
 :لواب ب ةريرب ملوامم نمد مو اند يلح هيدا لسفلا لس ةرئارجسا
 : رو لوزنب تا« مللاءؤه 9: ّيورلا !,مالمهااوهورامشال اينو يا راطسا
 يالا ىلا دل سدا دز جازس ينيالدلا ياها قط (مونرلا ب الفاف ذو.« دولاعت هايل ارياعريزحل اناكثيتاضبار
 منار ميكمالاد نكي ملاعت ءىبزخلاا2 ةمجار ناكل مزل سل اوشا
 ار كتي ان م زينا/ةلسللا "لك ::ادارملا لو عم
 0 با
 يارد ةلزن تجرعلكل ىوكرو تاولسل ادارما سنقل هل امل ناهرع

 رع



 ىناونب تمار مز ملم وادت مدد اير «ريستسم نب | (ركد اني لمرزع

 باغ وحو لد حلل ابولاو يبت ارو سون هنيتعب ا, منا نمر نسنرم
 لاخلا موس متارل ايرمممل امضبومتمتا رن لبقو لوب وك ام هلت

 لاعاف مسار أد نلاررن بسئدا| اىدهمل انانالزانوا ار ريلوربردمل ار

 ةلرتالز ناشر ديصملا ماش ءاذل ا مسأ ميت مجد: ما لازي انآ1 ررصماا
 'ميهلدلالاه ىدجُمل ايا لوا رهط سر ريفر يعذ وتلا يلام يرخأ

 ياللا مدر ام الر رسإ حا برد در يردي زل اميلع مشت |
 نجي سلابنرول ايلا ] انو بفيرتمل هلع كامل اللقب وكلا اهسبشملا
 هيدا ايدنزم ىببل رطل اهام بضل يبا لنالايندي
 ::ارلان اليتم وذ انمل لذا هيل اوم نتعلم اربلا يلد زم

 1 0 يدروأيرخا رماتبلاو ايروتردكالا دب أهؤع بيض
 مبدر: رت ان1ز 7-25 نيردم وار ركزم الخامه 3

 يسوع 2000 يل اولى يس لانش |لزؤعللا# ميرو ىلهت

 تكاذولع لدي امرهنتزنرامإ ير قبس يلع لري يرخا لوقو
 عنو امرخايلا ليوتلونبااب اجو ةيالفدم يايا |مدارماو انشا
 نمل ارد ةياكو يملا "ند ايزرصملا ياروخو لمشل ايان اينالا
 7 (يييب] ادرس اسامإبذ يأ مررمع ىناولارول يوب نيكل

 تناوب :سيرل /ةميل اد نظل اد رهدل ذر هئيبرل اوما يلا
 اسي لكنا يو رجلا هرم انك لك اؤنانسد ملاذ نانو لش
 نينرأ اعلا ءاعمارميتلا را ناب ىلا رمد ل اهةلوقد
 لكان اركز ضب د,ءارل ناكم نظانلا :نلثم راسم ةيلكو

 ١ الك لاو م اياسص يبل ولا زب هين اكسو مدل اوسم ١
 ١ لما رص لير جاعدنع كل راما هليل كايلع مسالا ل د اريام ضال اعملي ظفا ل عجيب جوه وأمل لوني رحع ولا اهومز ردا ارب عم
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 اذ .ىسا كب دعت قو تب اناابسلاو ةيرلاو ايولمولمزلاب

 ناشامتم امنا سدا اع اميأ دومسسم وبا كيرووي م مفرود ءئعولاغت ١

 رك انوتومو: ةيساناايلاا !ءانيا رم نشا كبدهنفيركأز نكلد

 يدلل ذنب وذل اوهو ولكل لاو عفاارم ةمبال ا. امكان ا
 رن يزل امإولت امؤسهو ءسيضلافل للا عمو ياىهنل اءاميمش د
 و راكم ا مامال برم كلم لك لع دسم شرك ماع
 ظ ايفر اوم ويب هدد | ,ىاثأنموأ هيداالا مياه تم انؤلجامو تدون

 سلكررح رتب و جيلا رك ذباماماروإ ةدلطاواهايا زواج بح ميبيلعما
 ل انلا نم نابعل اهزوحإل ام خلد ن وثوم اب دوعسسب الب

 لاول ءو يرتب لم اومن يذل اشيرحرله ئيبرحو ءاوق و نطملا نس
 فلاقيانا مجانا ءانردخأ/جودرمومو ائانمنرذ ل اينح
 ليهاجرس ادي ردار اجتمار ايمملاو فرقومدومسس نب !لبرحار ابد
 نب اكيدحل دقو او وسومسم السيم ةياطيلم مولد

 نسب قرط ناب بابكو ب ي ارل اليذ سسلانبا 2 يذرملا مكه دوعسسم

 ظ ءدحاو :نرم + املاء انام صدد الكمءام يحبو موقرملا
 نالوةعباضأو, ميجا اصع اا د ووش هما انقل أذ ماا

 انكي هنأ ةيباخ تارا, اصعأو انهفوزطو هل نم مول لوتيد الباتل

 ظ ف يورد هلرش مم دارملا وكيد د ةااضنا بت 2١:عورئاعل
 ئسعلا ١جاناحا ميد الأ 'بقانا مقاولا ناعم هلي 7 ١0 غو مهاظوبالا

 يا اهم ةماساإا نفل اا اههاوب ياام اذانيضبوللذ

 لمد !شرامخا اضكلاذاوابهمرذمل اي يعن لعل اذان عبلدو انواسإمما

 لشلنل أل اف ىلا عرج وزئانم لان كولا #ليحسور اعررملا
 وا داق هنا اويسل!تلهياو5 يب اناايسلاإ ميما

 اولرعو اوس انين ايل امن ملوهبدهرلا يور 1'ىد ا اهدركدّيل اينؤط
 ررصم ير هرخواردبم كاف اع نيا ب امدصو مل يوط

 ارم



 نس اممطقب ام ماع ةيامامل نو بكا اربسب دل 2و | بيبطلا ب

 .ىعوىرر يزطرعي سن 5 انلتخاىونبل ال اهو نيل الهلا ؤباذلا عجرم ب باع

 هدام لاق مام زعم كيل اكد نيه ةرظو هما حرق سابع نبا
 بوطاجر ال هرئال وثب + مبرع نيرو ةداس نعرفم لانو يح
 امال ارنا اناتو ةماركر مالرجج م اربال انوارحج ثبسصأ يا لأ

 1 و كايوط برمل كوت ان انقل ميدو اطلا تسلمي اولاو بطلا
 درعرببجرب ديعمل او بلافبم نأتي هنيسمم بالا وألا

 دنع مول ناثبلا يبا يكمل فلوس ا يوطو

 لطن نيل رك يؤطادردلا يأ .واةري رهف ا
 سلار ادوب ايليم ايدو كحال نك لا ربع ا نيبعلان :نايلك دال

 اهوا ؟هرالوانرل سا تاجر ملامبس نصمم :درمورادلكاإو
 مينياهساهجوالا رشاو سكات ,س !قلئرجلو ها وسلة !امهم
 ام فرو لملسانم لاف لباس اورون أكان انيعامإا صائم
 دام يررو هب ا ع اون امنا حبس .كلمانملم ةمازظن
 2 ةرككاق ىارطأم يلع هدد |اسم هيد !ىوست دامالجمنأ يروا
 امو ادماجأ نم جراخت يلا له ابي لس ايت ملح

 روع ابو عند هرب متنااممرش ردك ؛ ىرط مهف رب يب انك راف نبا

 اره وان مو نجلا اروسارزايع ب يوتل امياصع ان اورلهاو ملحان
 لي امم يربسل يسن س١اهال وتبي وطاسا لاني رجس نبل لاق
 ئع ل قة واش ميج مهاجبو يبس سرف نع ءاقغشد
 تاقانا مرن بو بال انمران ام اهيتشر امام زوامل در ل حارلا
 لوله هرم جهت ادي (ىيل يل انالامرلعم كلذ انأكناو رجس شو

 ع اييعورامجلا بل ارتي الم ءوففل اومزو نفعو ميم خش
 ينور سابع نءازعو بيهرتلا و م اع ةيامابلاظ 4: ]ار ارعبسيب
 يري ارك حسب اردد قاسياع نبل ردد دبل الظل اان

 ف



 مبعد - 006 ةنيلا لها جرن اجا جماعاجب امال
 و ابرلاوم( ركذب د يس لبد ل اناماطج نس دعمت
 جو ايسدلا نايم ا نارك كردعف و 2-4

 لطاشجو اجامشبإلا اهامع ١ نسج هضعلا ةيادر يمر ذاعكلا
 لزاما يمس م مفرد جعضوول يدار فلا اس انم سمئلا
 0 واعر ودة دش نمرضرالا تام ىاضرالال مالت ايوال
 ذاقناز لتكمل و كييف عج لولا ناذاروصلشس ياذاذ أك
 كانو ىثكآوا سلب رد عست تِطاعلا نملارعو لف علاج
 ةلبلر مويرلاع نيبو همن نمل ايداو كر سوملخل ا:
 نيرجل اى يضر امي جرحساو عئيو تنوي ددو فورصمركذم
 . نعملاع هدد يجرد ع كوهو ره. يلارتع مضبك للملا نمد
 رعذا بوكرلو ا هبابو هر 8. دارا :,اكرككرجاتل تيه

 ل 1 زن اديبنت اهيل ةتيرلا ابرك تناك ةيرتو

 ْ ملونه كلل عرس ةيهوونل ذاق نمار يلا
 1000 منجا راصم اه نجع يصم نيب اه
 ايوه اباج اركب اعاصم ايي سحبو هد انعب
 11 ويلا ةدما ول ويطلع معرعىو يبجلاو امل يدب
 تاو اى فورممركذم ةدلد مارح مح استانا وح هيفا
 ثنونوركذّو جل لا بياجزلا اقل اون ال اهو يرجام هيلا

 الفن تلهاملا نبا ١ ثيدحتأ !نركزحا جرم هذه تلت
 6 0 0 أى قرفه يرد لك رع

 ربنا لسم) نعي :!انلصا نم جونك ورحم رع يحو
 ظ راقد ريراماقيأ نير ىراجلا حيت اب انييبماجاك
 | !2انلمل امباوك ت.اّرئكاو ممرس, نول ارسج

 0 يو | وادحو اففووالصو طاحلا
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 ديلا د تارشلاو هةوكل اسير راطخومراما اب لومي سانلا مارمينا[
 رمال اي ميج 2نانطابنأ رمهو ب دعديورف يكسر نذ اع

 شعرا يولملا ةررس نايإ عدد تي رجلا ازرع لماع يداقل اذان
 يل لاق يزرلاانه ناب تيجاو قهئاابإس[نماناوذل اوزجلا ةيرك

 تاما ثان يجرالأ 2: :نوكن تايلندلا حوريش نم مدلل يف مالب

 تم جرت يحول اننا مديا ارا يب جرعبسب رس انجصا نم حير انهما
 كيرلا راسو عرألالو لشع هىلبا# انهو امرت ش و شلال
 للث ناع عدي اىرجلا هيدددللسا نااقا ميا ياريم بهذ
 ةريجل ايلا انهو لب ايو كاملاتعلا١ تايهيسلا بد نمازه

 يدو هس ارد عجب اهيسك ةوهم نيس رخل لجل |يلارانلاب وش اوف
 لاثو بنوم تنكري اطن نوب ترشد حارسا ىلع تدانبت يذأ
 لياماو نادال يجر الاولاد وياهلا خرب لشاقم
 تبيع رو انررسعملاو .ربعو نسا يعنب الاف هنملا يدم 5
 سابع نع هانبار يذلا امولإ ناش :كلالملا ماع ناك ىئيسمل ا ةريدسع
 ننالوترالا ساكدجااهزأ واع م اني ام.زوامنابال ىإ ايهلا يثني
 لانو دطملا« كايردسالا ممم ر . بلع بنايلمع
 لازم نم طيقوف اوم ظبي آم اههإ ايمي منال يحز لا ةرس امل لماما

 أهزوان# يا اود ونال ىف ان د اومأن نامت لو وسب امايهلايثنبو
 امو ان مند ارهرم دوهسنم نبانع لبيل اذه ىاح د نود ملا د لثسايلا
 يبا قبالفلا مَع اوكا انياب يملا تسال ا
 هرواشو ار اويحارع ماي محانجاو و مف أوخانادرعمو ماميس#
 كازداوا كاع لك راع اضواانيلا تدلي

 وتاج ومصلا :رجارم ىا اوهسد أهارؤ أم ماديلاموأ # 0
 انا 6 ام اردصاباذه لكسسد برركذ نع مرعب اند هنلوذ 1
 تيري مءاهلا هين هناا يشمل ندي امي لشانال مد هوي اعن نناالأ
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 نامل, لانامدنوئموملا منو مكسو بلع « هدد أيامدهبلا لس

 اجنذاسقن نمو ولأ الأم اكو انور اذان نييمِللر ارجل 5
 رم للاكل سمرا لانها تاب بانك هن ارإمول منان

 - هرب شرف اتي ةفبان اان ١غ مزه لبدو ئبلشنلا
 ,ينملاأ اههنالا موس تون ناك مساوزنملاو لل ةرمه ةيمشنلا
 ”ةيفغما 0 ا اه ملوأا بقا يحمررمصم
 سعرا ماما اف“ ىائنملا قروش هد اضاواهرشاو ةنجلا
 نكون هن ايل اولل ةفاضأ نما ءلوتبوركا اماهرحااهوجو
 جاوزال ايم 220110 اىدسإ وصوم "م يهلاف ذك ةذلر ايا

 -تيئلار كك لآ وك يحل احيب الم ةاذامصا م دإلوتب كل امؤاشلا
 هارملاو قيلسحو ب اكك ويد اح قشلا نااكةرجخ السعد احانبال اف
 نإ «العرموتتلا انام يلع نلممللا»6نجيناما رمد يذل اررصملا ينيثملا
 2 د اني ريسوا مولهل ايم اهرشم عرس

 اينتنل اريوتتل !انوكب < 0و لاناخلالم ينل اب دارملا وامل وي ىثذام
 تال طنا جمل ديد ايابجنملا بم ملا ناو ل اق
 أد كني اكلات اندأ نم يبهتملاا مرسلا مخاض اك
 تس س مانمرب اوجبد ثيدح# علا

 داو ا ولا انوار وبكم لازبال انو ئانمللا
 مدرداصاو ٍك 1 يما ِ بو ب6

 7 اىسادبع لفن ا[ اصيبصختو اهركت داب رلل هيلا ببع
 هيك نايابنل أ معا[ أمس ارم سرفلا حدر لئثدو بدات ايو

 ل ايسس اهاهدر هس بولقلا ةايبح ب ناك لييمالاوه لييذو نوم ظ
 بامزنتب أن 00 ىرذل اب نصر و ليرججوم ليثدو اميد

 يمنا يبه لول ليرج جيرلاو فاش مب أوم, سردل ا لبثو طق
 ,نا جس روئلانر نلخ يياعور ملال ,تؤاطلل اهييرب بج

 رم



 ليزج عابصتاوتلا جدر حو برلثلا :ايج يسره يذل اهنولا نم
 ميم هلي قوزع اجي ايريس لنك اندم و ةديادريطلا يرام أ ند امولم هلوتر 4 تيدا احدا امي مجدي اموامثب اع هلا بياع مالح انتل ايراوذ ارم نووكعمل اون ىسمال ولا ايا
 :بجاجتم ةرصانولاجي نزل نمل احلام للا هرعت ةرنبانج
 ىضعم الاقو كبس امل افك انننرئرم ا لجل اسم ادشبم :نن اديس - بنبأ دانيتسا ا تكول اضانملا نما كاضملا نيذاحلاذ يواملا
 لواملا جز ديلا لاجل ويبي ايدالاو ملال يضرم يجيب ادق للم اهيا
 ايكوم ةيدس اناكم مين لمرنل اىياوينل اةءوس نع اععأو ظ يداي !ةيج ع دوإ نيرمت يطرإل ايلاذاكلا ديه اون يابحر بلحات
 نب ل اذو لت اذم نع م جدن اكوعرعل العب نم يملا دس واكو
 ايزل ءاورا هياكل ات اتينا يراملا هج نير اتاووابع

 اللا المعلا ىلع .ذاايينأى نأ نان 'ء
 تيكا اممم ايو ايلي ينر لي رجان ا نيف ابووان نأولا

 كقبت يو املا دج مك ئيسموملاح اذربا اعل 2و وواماةج
 نا حادرإإلا ا نلدحا نابلس 0 و انلتا انف
 دنيا ؛نولطل ب ماوح ةاوص !حازرا السواح ادا ضب رداهرت
 لايم مهم ى يطرتلا لعو [ماروبد «.:نيسمولانم مّن جانراو
 ميم 0 ريال اف ثيم مس عطنا ايتزن ايت ني لا
 فرم 0و هرب: ايومام اميمو ريل اد
 وطأمب امموردرررزل انكر ويل وم امامبتتو شرير ويط] ىماوح
 باوئ اس ما قل روح ح اسيمو نجا رؤص سر وو ضايخبا 2:
 ولا عادر | قلن امامي واهر وزن اميثجيلاهدرشاناو جرش امامممد ماما
00 
 اوفا رتل يدر امذالا عنب نسحلونا ذودر يل الاق راسد مصار
 00 2 ىوالا نجا حو ستايل
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 ىواملا هن ام/ لان ادجلا نم جلل م يبا نانا د تؤلم نيرز و
 'نوتنملاامهلا يو اب العد انحلاو طع نا تشب اهدوقؤإ اهملا ل امد
 كلذ و اهيل نجلا ليديا سلا خر بباع ٠ يطع ازا ازا

 ندحأا ؟الاملا نصوم ب ةيبأد دنبا هل طلو ادب اكل وإ ءل قبرص و امنا مف

 21 اداتحن الع ةماعل ارب ل ماه يرامل ا لاجو ثوطا انام نيك نا

 سس ةعاجواهيدلاو او بلاط ل5١ ؛اياع خانم انين ارثؤ وديع
 نروعو للحب انييب افا سر ياو بالابر ى ؛ريرم ولام ايلا
 يبطل د رعب ليبملاريط ايلاو أب اسم ام المش نجأنمل ابوواملاهنَج بنك

 ملح لمحو للافل بنااوب ا هردسو ميه وا نجاعاف والاد

 مماللوب يجزاك ليساز ثيبلا بي لاقبد ىران امش كرك ملاوامث لان

 رئموا هلونل ايإ ارباع : ارثل نص ينعريصلا 3ك تالتعد بتلحدر

 .راطلايلاق ةدسايلادي اننا اوهزاس ىايواملا ريع خس هلزنلا

 1 انل|ءارخلا ةزه اميه امن مهه يهرب اهتركتاو رويال وزاذخز

 سضجرم لعاعد نوح ٠ .ربمص ئااهارذ : نم سا نجاولاقداهل ابيل
 الف ارئلاالوح قم ةارد تح ا ؤاو لج ايم ارسم ءاناجل ابا ةرارن

 اهاف اهاميم ءدجاوهان اروننمل اركذو يتيرطااع را لعرت

 ل اقليردا ع نجاهاه يان نوكيلمب يدهن ايدل وتس |
 ىل اق لوم ايمان معا ل تسملاو الن (يئالث دحوم اقبلاوبا
 سور ءناعرد اركوام ل ا دا اراؤب ذا
 لوس رن مالداو المصل ابر لك لم مهب اراضي
 هسار الل 0 در اوركذ نثوإ) امهم درطتساينجنم ا
 رهو هاززيتسالا ئسحأ ع نعادهو ىئفيام نلخو هوما نناخ اخي

 م اطارك لب لصون ا لوالارك نيرصفب | منلمقنم رطاوإا نوم نم
 مسس لمال برع مرا اناو رهاش الون هارطتسالا' ئنمرسِلذ

 فاكلا كد يىلارصزس ايل اركد دوالا ننال لولصضرم اع ماراما أ

 ملون دم نارطلا#:(ج يطلبوا لئتسالا نا وهو
 لاَ



 لاين نق ذو نرركذب مهاد سا تايا نب كل هرج كل ذ جوتشلا ,يياجلو انيرو مكارم يراربا دبل ميد ائلونا قد ايلات
 وسو يرخالزن ءارلاد ام نط او تيبس نأ تبادل »
 امواابإن نام ل13: طم ادلاءرز لانو بابل اهيل اق 6 ءارب ب ومصمم

 نو ءار اهءرمرظا انال انتدميزف امؤند ام انلث ناك نام مي اهدعت
 ءلزنلا !يزلالسل !بدزد ادل اا امل اذ نهال او ثوب يذلا نير راندا

 دال نكب لوزن اىلهب ام تذو:لزلل !لاثن'يرخا هل ؤنهأمإا
 لزوم زل ليان ىكغأم امهيغو ةيرل ادنم بياجلاترمطام
 اهرب ام يضل الأ تلفن اد ةدياحىجبع س مجرب م هناجلا رادنأ
 ؟مرسل ١ايام نذو ردد غازام ياصبلا عارم بلزد اهلاف
 يشاوغل ملم و اهيرئاسم ياراسل ابوي اسافلا نم رول اىئغنو
 سن طخ ا ىلبل الا الان ىلا وزع ميافوف سو يف انت ءلوق هيام يطا اجو
 ينفب سر( ةندزجلا ايلانع دموع ملي وساد تيساط اطعم عجروللا

 كداقو يثفي ا ييايوا تتوزما كافي نالف لاقي ناثسال'
 اهانفت ام ريكو مشت اهريببتل أَ لعام مجل نم ميينف

 تكعيمولا يطير و درلب سشيثو .طظد ع لالدلا نم و
 تايب برمج د ىمجا يذل ااهءاثنب اناس دامب ابياجرتر يما نأ تو دق

 كتب او دومس نب !هار راكع رو ماس ني دحوم درا اليدحا ا
 بك ههدااصم اذ ملي لام هدب ايلاصونملا ىلا اهرفرء ياس 3
 2و( ير والاول كب امو بدو نس ارش اه اشنب ةيوسل اب اما"

 دوخبوأو سابع با رثولاو ببيذ نم إو اننوريقدت الن مياس كاس

 اسيلاووشربو ان وطرب ىومش يامولاي تجد ليدر كيضاو
 سبع مرخار نيمكت اوم امل اروزن اك طل نيرب ذاب بس نيف للام
 اين شد اع رس !يند دا ا ا مادحو نب لسع ربح
 7 سي لسيما اب ناي اند اجب برلةكيالملاتاذانس
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 اىيلخ همي ناارظيا يدا دبل بيع سا ذأ

 دعاررش وا مطشسب اميم| موزع هدد ندر وم ابمشف اهرفرب د رو
 ىف مما ملالر كلان ند نطيل اطلس هن امفالاكو :ىاط مل دهأ

 يل امامجيلاعتو كرابتن بر يلع رؤس ال الصدام ميله هينا

 0 نم يون ١ نأ ئرلا راو ولالا تسبق لسجل

 يمس رخد رخل اكوخن ماك لجلال د

 يس عملت اما ردم امل لسدر كبد ميداولسص

 ' ةظييلا 1و هرمزلاو تين ايلاملا نإ وكاذش ىلع نائل ال نا
 00 ردع ل يشو أم يردا ال ن ولاه انفي اووثرب
 م ءاحسلا 4 يح انج ؟يلونم ايلا

00 0 
 ابنا هرومالم ذازمالا طل ا اسال نو يامل اجإردس ايو

 كاان ؛ اماملينت يمال رج و ةيدل نال و يب اباهاهحاكنب امهم
 مدر رك بب اههدوككنا ليد نم م ايدناناع ندر ا يثيب

 رول اس نر د قبس( ب ةذوصومل ارم ؟اأرمإ نول ات ونح ذل ءاو
 دب وم الع لد6اذ اسوم ل يمت ةردسلا ياهي اجعالا
 ] د ةزاللا لال مط يالا اود نأ هددرع لن ىلا هتاق دورس شب

 الم داوم الاثنا ذل ىلا اال ثيوإشم ةيكؤ نع املا
 ش كسلا ايل نانحلاباهت دكر ااا االع د(ناسلايلبا رداوعب هي مهند

 ميل مطر ردا :ءانلب اناهل اوريو .بحاص ثومرج قب نازل(

 انيتاولر لوعل مناك لالا أو امهْنّمل,داول الاد هيلا نالىرا

 ٍشلاددرو لبلا يود ار ايخا نكي |و ةكبالملا بلت كلامك
 ظ لاطفال بل اوطش نه ىلا نال وسلا لت نش كيامالا +
 0 مال مروا لفرع وبلا ثمداعاةياجام اماو لنج



 داما ترص ةءدس فق نس رفودوادو ا ءأدر ذل باسو مبإم
 زها يلع زجلا ٌنالطا ب ادق هيإ !ىيضئشوا !ءدديالاواولاو :لمملا

 ردسب صا يأ مرار دس حطق يدع لوم راثلا :فىبمداملاناف

 يعن ناز ا ناريطن ادداز . مط نع يزيل ا: نم هيد هدام عملا
 نيم جس كس مرح ردسب صئختال يملا هن نا ءيطعدرنو مرحلاروس نم

 ةلديهمطت نوع لرع]ب يملا انعم سا قاببسد يم الو ,ىلث نع

 ذو تاولذوالذ حياد ةمسساولا | ارهدلا اناا ةرانملاورثفلا ةالذلا
 وف كوونتا اوله يي يوالذام الفا مجلا حرر كلا ممل ابياذو
 ثيعب خل كول سرعت دارملاو نلسلا البا ايطفرمملاوىطنحلا ريكو
 عم اخو وحلا دانصل اركب خفل اورو ظل !هي طنا ميرم نيام امام
 للنار يل انمو .بطدشذو هيل اذامللل ابل طا ساو ىسغم !اهرج
 يجو شبس عج ماعم بلاغسببَو قيرطلا ل يبس ميءو يبل اان
 ةمعبلا ملاعب مك اد زبه ملكوأ املا ؟ناد ماوق عدا و 7

 ل 3 محبا هجر مانيو كركو ميانووزمملاو ناضلادالوأ

 ظن انعاموطتب غئرسلاللط لاذ نوكراشلا 4 مطاقل !ىسإر بوس
 وتو داشل ارح 2لضدا هلع شبح نوم اب يز وطرف هب ءلضدا هئاكذ
 دزبو طلخ برطكو بعل جرتكى بع :كلالش ةرحوم :لحم نيب السم
 ديم ىلا يمد .يجملا انا عجنوميو ياش لوو هرئانل وان ام ماظل اب
 .يا بدول نكي قحرموب لون هر مقسم هيرب مهعيوم

 جابملارججلا نممزازنحا بنش“ هزيل ميدؤطاد يا فلعت يزل ري وسنلا 9:
 ام انس أيلوالا ضعبلا لوقا ناديي راهذ يلع هدب لعوب ,تحن رك لا
 يبل ءاللا 9 :نلا جابملاررسلا ذي ايال إب ,للو ندوتنب هلل
 و دينل اًكيرملاوا هو دوب لاق مولم نم | غاارر» و باوسب

 لاففردسل املك ن عون اناا وروانمهيبلا» مييورام للا زو

 سزلا د ةامروحاوهو ,ىطقب ناكل !ةريع نعد نجي نامل هب أبل يي

 هو 1-1 حسس 2-4 -_



 دشتي د تنلاعإم يلعااومجبدرادوب!ءارر (مانماخيتلاذ ان أ بسب
 .بجو داني ئلاازص نع ]يس ئزملانايباطحلا .لاتامانيب الافلاس

 هدا نلر رس لد يلع ندم لسسب ا

0 0 0 

 قيلدبا ام نلك يلعو ةمشس يله ,كلقن بوسام ايل ماقو بطقش
 ليلا نكت اذه ياهو ديتسولانم :حاديف كب رحت اول ام وتس أف
 لمحو ب اوبل اهو نبيل ابا يسب [وببارملا ب يده عمال نس.
 انالاق ةءبع خبطت يام ارسي يبا يا! ليد ىلا

 نسما جإءابرلاتلطاذةليبلا مب اد باوجلا ويش يضل +بايرلا
 رك ابلال اناثرأثا رويت 0

 الثسمألأ بهزل ابسّمْنلااومبتلا مل وخب 5 بيسايصاهيكنلا

 5 جلاب ددم !جطشر ايجولم قرم ا ةحارشد دباديب لكسم
 أ و بلع باف لبلا نايل لم كل د يبع

 :نقاوخل ا قروفاسب عطنا ارح مام ارض نول در وسلا ١
 الوص يرمي در نمدفل ا مطو مرح قررا من مرحاذ اذ 15

 قدو اهم عمد ( اماذ نربلغو هقرواند لوبا لب لك ملل
 عسا بعدل الاخوردسلا عطقزا وجوامع لذنفتملا

 اوران قو اكمرحلابدس ىلع ومع هنا ةيبرحلا] بدات ؟يدنع ل دلأو
 رحاشا» ةةمر ديس هبدا هانا ةيانلا عري اذ الامر ئاربطلا

 3 ارجامب نملالظواضش !نولم تايشايسوتب ةنيزمل اوس

 كنتو لامن مس افصو فطام دبل اذ ام ىلاغت هلوتر
 < مملاكخ 2 : /كميلع ساياسوبلا بدأ بألا هذه نم

 د نكتول وو ركبلارياس دود ءىلا لوصول م صتضاي الا
 الملا «دب ب هل تائناكو ب د16 ءّرمل أ ىارفل ىذومب أم هلع
 ملة هو لجرلا شعل شعوب مانام درواذأ
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 ةههملا 5١1 ارشد انش هنو نوف نتغو اطر عبب حاتم هن انثلا نم هيد
 نائم ىلا يحب و اح نم ل ىدرجب امو كاشلا :جملاو نيببلا
 َّت أ يؤنالا كولا يوب نيبان مكب نم بدا ثالخوم زل[ هب جب
 ةلاحو هدوبح عضوم ىل ىلا ماد لاهيطنلاه الحلا بادأ نم

 + اننا , ام ورم يرفق برم حو اللهو نغلا.دوغ

 اثينمو هلم ةباطوم يزل ءالوب هريجوب ل انتلالاوّظو بلا
 يشل السم : نانا خبزا امها ول انجل نم عار يداي انوجإ

 7 مطار 1 رانا بابللاة:ل اق يركرلاربزلل لاو

 لا طيد يبل [فدرهو كررت يشن اني مدت وللا
 اربحلاوه يرسل ىشانلا انلق ن١ هرجرلا ؛ خبزلا مدع از يلعو
 2 غن تي لو هي لغتي لو هبل تن !ءاننل شارنلاوا
 ا اًيماوالاتبان وكي ىئارشل اذ ةارج اب اييكشم انيادر هدوصتتما
 .بيفم يلا شاراؤناانلت ناو لن وديطج ملدايل وزنك
 اًسّيعن طبل شل اب ربو تب يكاكبا ماهرحا تاو

 تزورها ١ناعب وذا جول اىه ,نمصليمجملا ا

 ىنجلانب ل اني ماللا» املا يب قاف هون داس وامل اة

 ناكل ل صاناد همم ال ممول كيل ة لسا هيمن يمت عار داما
 ىضرسموب كدا مول ايه دا هاف هيب غاز ام داقد كا ذك

 كردي ملم (مراسبللا كر خلا ىلا هلوتلرم باوجلا فمثلا
 ناس هرم ثرثولا بولطلارحاةن نراجع نانؤطل اؤط امو يود

 يئرخآ كتم ل جيلاع ةلئتس :لج فلم نطفااوناز يحب ىأ
 مل ثاعع هن الوقا نامرتو به بايللا ::ل انو ىو الل رباغم يأ

 تلائم ورمتلخد ورز جيد لتشمل اذا لجبل ٌندْقم

 تاق لولا اما انش ناز احن اندولاولخدوونر يش ةزدتملا ظ
 (اطن أكل تنل اولو ٌتانثلال بسب روم قط امولاق لت

١ 



 61كم مل [بو] نينو نال من نا أكو لجوزم هن ِ

 ئازام ع !انلازدمو ىيئارم ايقفؤاشلاا فموي يننارساظف قانلااماو
 رافنالو لاما :هنايتلمل دة ئاملاف دروب و اموددك عب
 لدا !لمانلاريثع ةلبالا ب لم افلا ن اذ د قطامو غازام ثالك
 ٍِك اينطاوزماطارانت ببسب ىلرالل رباذم لقتسم ميبال اذ
 الاف ىهشي بخيل فاعا دنزم ان يحب زو اهبيام يازواجتلا

 ثباامز داجالوالاهلاو انبنونحملا از اامبم ندارمرم جاب

 ةودزتن و ون ون فمتول ٍبرطاةرم ك١ اضنا ةيوُطسم لاي
 بر اوجدىفنو اديتج كلش تابلا يارمأ اوضحت بلكد
 تافتلالا لمد ,بارزع ميرموهاولءتغل نزلا. ملف نع للاب

 ثح يا تاناجزرم لوب اىنال6اإ امو انيس .ةمخاناكأ املاج نؤلتلاو“ |
 انت نقول نياع لك د سوأبد انوا ٌنيطا]اا اللالءاسإل هيد
 ثامن قيل امل نال منح 4 سمالورمال نال عرشتالد
 (مدر حابب اله تارطالاو اب ني تنرررمعال !نموسك ميوهس انا

 عشمو  تابالا هم اناعذ رمتل اربع وا يجدسالب
 اغا ارام تع اواي اياب لنشت دانيا ولك ينال ملمقتسا
 تدالاود ةرمئا وباع كل دود زارا لينك اهيدم ١ انيس
 ىلا ىب بباوهلاءر يؤم لزم اه قطان وصلا مانام يدسو أ
 اللين ور ؟رمالالكشانمب امهم نكسو امينوزسرم ١
 هريئ يل ارش مل يا تاوويوعلاب "نبورلا رواجام و
 يلا يطل اة اف ارطأ ير ١ بجو ايل اونمل ١ م ام
 تناىدو هع |فزخأى اه ءامُمْلا ند ديا ١ اه يام هلابقأو
 قفاذعإلد للفلم هرب لأم ةبرد ى : صولا ىللطت ما ىلحت

 ءلبىاسم و ملام مئ!نامزطلاو غي اووف ضرك ملاذ ع ظ
 م طنا رم برطنما ذا بلاثلا عاورومو قلجلا تابث

 ناشالا:



 ننئلب أ لوريلع سن اواصمئا اهيرجا نانو هيئه زعل ابر زورو ٠

 دوكاملا !ذخو هتسبت ايطو ىلئؤل ان لَسَو عزنل اب اهو ىدملاو نابلنالا
 الق نا يالا خدم لبد دزانحلا نب ارسسساف ةلو لاوتنا هر اض د: شام

 52000 منيل !تلقلب لامع ةتموك رف يدل !ىكؤب يذلا 1

 0 يكفي يذلا انلق ناو د ىقتملا نع سبب علب مىبدا ات

 انولارر وسل كلذ : ةملاطم ريب لئلشيب جلو ءييبالو لب منع
 رمل اذن مل وغب يوم نع ف انبنَحا امتياالو مقمرلمهبل ا انام

 مف م انزال ع هرزسرمإفد ةزعل اروع مااملكلذو انعمو ىوم

 ا م و مله ساي مف انيشو يلام يلو طن

 ها طشرنا فرت تيرا فانا ١
 هين نلبي الضلان ماوس قالعرعولامت نا هزنوتد

 تب نتانم هد اوف ءزنو ىومل انه هقطنن هوو ينل !نع لمقو
 انئلاازصر تسع! ذ5جو نايبضطملا ذيزلان م جمؤنو ايتن
 اطمالا و ربكاتهلربوكتلا انس ا نكمتران حدش ندر هناؤلإلا
 مدس هدرمالأب لوين لاش جدت ان اوم ديل اتالع حالنا
 .نيل نمي انبهفا راكم الل رماكالاق مذلاو يل انباذكو
 ترانا نمىاروخل لامت لوثو «اوبا دجاد اهم اىباميبس

 | لالا ور ؛ كرس خيالا هس يكنس ماع سان

 سف ملل !مال ماملل اه ار مشا ىل اهل افذأ رحشل يلي
 ؟بر تاب نمىصن أ يا ياروتل وجل يا كأم

 ةف ابانملاطوا جرجا لب تراوكلكلاو يِئدملا ع اهو

 ياذا اس اقم بوو ت تلذغو روت ىلعتلا ارزاىربتكا
 [نوكسواةيلكم لطم متر دداتعل ايلا سمادصو مشوكملا ولكل باها
 يلام بدا يطع مائل ةمالع بم العلو با مت ايالأد
 ؟مؤملاوا مالعل 501 لاو سيما ته ان 7

 اا"

 ذل
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 كتايبلوا اهرب نعامزممل اماررنئلاب جازنملا هلل اًهار يلا
 كقيؤس عوشبلا تنراددر عاونا ايات تايإلا ع ماوس امس انيمجوط

 اا :هضهأتا وع ياش ' لفه وهم م رظن ا انف قاتلا

 يربك [رابؤضون ةلها وتم ماد اذعيادو يدنا
 ةنلائ اذهان طانتعالذ ةبانبلا لابن اابييخم زل ع اكريلك
 اًكيبيفن مدعل عونا امهر يدحلاد سدد" انام ج فل مزعل
 تدفن كر وبالف ءب طع لذ : !ثكاو امي طاخالاجال متل 5
 1 هان يار لومشس 4 86 تاز وعلوللا ناهجواميبمرتلاو

 كير لبو وجاص 5 مهد ىلع م رّمم لاحوير تابا نيد هدوم
 7 داع ةماها,سالز ايزل ةىاكوورإلا
 !تاناءا ار رفلريوخسل اد ما صدع 56 يهب 4

 0و ازبار هاوس قد هز ابيك اجا ىمح انيك ملاح

 ةايجووم اظن اوخازهو يلحلا ب طيكا ل اق يرتلزاوإلا
 ميال ص شم ايو بارع اولع مسج اب يرجكلا نول اند

 ىا نملرب وفل او لوصومانيذ لاوس درامل انما جأ| عزل يأ
 "هاظمو اهارعل ى ىتل ادا ىوكلا خالاتي تءابا لع

 ر رمالأ نب ويد امو مانملا لم انناهبا ارسال معبلكذو
 بدرا انافإق نم ' 0 :يورلا عوذول دحاولا يكل ادبانا

 رماللا يلاع 500101 فش عدلا اجرب اضازشح ىنتك
 : رداد وراد ةرحأو بال هدو وندم هيدرلاو» هدرومح تاياوموالاو

 يب ذهوًاناكأملا مير تايال ممن ي يربتلا ولت ن ازرع
 دحاولا "ٌسلؤلل اؤسضوب مءهضوزوخت اجلا ىداملا أع
 ىرضا برد ام ينال لك ةدحاول ندنم ةعاجلأ انشر وبعىوومل الا
 لص اندرجلاوإ امن وكت كابا نينئركلانسحو انيشحإو
 لوضم ميز ابا نمد لسداول !قماؤتلانمب تلتف

 يار



 مدنا بن تاياويجسوب اررمووتلاو ضم دي :ثمو ئار

 هرج ل يحطم نوب انا تايألل امم يرمتل نيكول نيكو
 هربأو يراتتجمبل اكل ذيله يدوب للطب يلا

 مطمل ول ةايلمو أمس ماقملان
 نوعي ل منت ولا نعوايوبكلااب ف !رل انيمعاذكو اره
 ا 1 .!وتليخاو يركلا ب اباه ارا: ربان نم نوكيدنأ

 جل ىند ارأيرمكل ات انيايلت نم نيلويبلم ساياجم اياب
 .طوةال الع زسرجي ا نأ يرسم ارواب .رزلا محلا
قوهو دوس : ل ادت ذم يراةو واج امانا

 ا انيكك ر

 هزز.ارارهاظلاو اهذكدر نادر (هزازتودرالو

 ايل دلخف جءع# ا

 لضأ البرج نع نافنرتخ ل اوس اكون اللام منن نأ

 يرش انىرع ٠ ةيرملا عبةيظعل ادأرب ناالأ ةفلخ ثم

 ري يم تأبا ير ت (بانم ىلسرتمل لاق ىلاعت هن ارجل
 امالايدرو ينينملا ةرزس ل عون ايرمل البنوتالاا

 مدد |نكرم دوصسم نع تباربع تو و ىلرمرتل ازرمها

 نان اماميه تين لح لربح ارداف هلع يب اعن

 انو امو ميس اًريشاىلا ميه نجح ار ابيت يرالاو املا
 يسطرفل الوذاماو كا ةريخو يافا |بياوبث لم
 هدزؤعال ءارسم ؟.ب برع !نلبلماةلمللا ه, اراموملمفو

 تملك هين ا قطب وب رس و
 ايو ازمئيام رمال بذإل لافي أنتن اءا وم ميرنمل ايسلال بأ 5: هلو
 نأ مع لون هللا ةهزند بدل ام مامال ال اه بلا نانا

 رشد ابا ارانإو جام البل هساربإ لكيم ناواصيتنلا|
 ل مده 2 10 4ةلالدل اوبر فالخ ميدو لان 35



 حبا ريما دنصنف مها منيا جامل كيل لاهت هدد ماك ءيمل : هساياسيبلا
 منبر تايإني قار زنل اهرخا لاق ناب تاايالا ةيورجب اع اه
 ىلا ناهس يجو ارمالا ممصق نإ ةيضئل ارا أب انعب ا ىلاذو يربكلا
 ئشختفلا نحو ١ ان ابازمءبرمل اهيرخا لاق ايلا اليل ؛دبدب رايس
 منع اكل هناك بيق ذر لكل هس ايإمم ناكرلو ثانالأ ةيررب
 سررلا ل١ ينلكرت )ناو يدرل اريك اةبالا نن لو نكييام
 لما نب. نم لوتس !ينبالا نب ديو سيكا ال اقد
 يب اولا لاق يلعن دا هن ل ةلمملا لكتب ورلأ نأ عملا
 ب ب ىاز كله هدب ايام ناكولو يربتلا برات با نم
 يلع هب انحلال و ةسقفلا إب: لذ لب ىف اهتددد اريج لهلمللا
 الد ىئذؤم امج تلاقرسك جب اثم ىتسا سانملا كإ ذ
 رخو امنا لادا اهربونو مرم ىلع ئتنالا ؟ رول اركذ مره 1
 ايالاذوحلا نمان ارادبراث ابر اكل نم افوخ نس اند ادع يوك
 دارسي ا ارسال! رابخالاياع يرن ملا عم اسال! .رابزخلا علت مواني
 | امدانم ملخع أيلافن تيدراع دأ نال مسام اهنمةءا

 > ند دكا مطر اثنالا وأب رم اونو جارسملاو
 يا (ييعوتر مدد قه ةلادل ال بالدلل انهتضر امم مون هسر
 لموسم ريانا تاييدلا رادكا رادلا ذل يابت ميد 1 ةبود

 نيل ناو خا! اهرجوقد يا ماوعجار اه سد التم ةنكعلب الع
 ,لوتعل د الربا نم فباط ص زو نيرف هن انو د لافت ساند
 دتو عشازمجو عصاطخ د انئزز ا! ذشو القد ملبوس مييور ث أو ,تلخم رجا ارب ياهثب مندا نا يهرمل ارفيسو عيامشاد
 :مالا ذل نم مهرعب نخ ةباييعلا عاجاو نسل اب انئكلا ةلدا ترعءاظت
 راء اد وعاهادرو ئنسرلا هدانا ىلا مسد ٠,برز تاماولع

 كم امو نارؤلا تاأباد [5 ميله دس ايإ سس ند الو نع ايباعح

 +مكرعاو



 كمم ئيم دقنلا ابْنَل ١ ةءوكذم نوجا اما اميل ىةلؤئل !تاشارتعاد
 العلا كلا ةاييمنناسم ياو معيب فالكل كو ةنل ازمدا
 ا ادم دق دئف ايدل ؛!يافث هدناةمر اماراعركذ كا ةيررضانب يلو
 نب رو نياكتملانم نلخلاو ثلسلا نموا نكل :نكمادبا

 اههعومو امانحا نيل وف يرصشسالا ىسك أى مامالا ينحر ايدل( متبالا

 ظ بلاش نياانإ وج هون ثورلان وخال هابه زو تنالماكلاو
 ظ ربعاو يرملا لب انمالو ىشالا دانا اهبوطرتشبب الو تلح

 ظ يلم لكذ دودول اندعبانضس يور هب ةداعلا ترجنكتر كلذ ْ
 ظ ليال لذ نشكل يار نو طركل البس ايا زانلالات رج
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 نارام «اقيرطب اهيزاوجبا يلذعل السادلا نيبو هيج 2
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 دردب مانا يوبللا اماد ةرهاطن رزصلاامأو قربنا هجزمورم ١

 درس مليار :يورلا ودل :لملاوهدوجول انا نيئْندَّدو تلد عم ١
 مَتلخ مده لامن مد اميرخرم ان | امله مرهو امهمونواسزاوج 0

 اجاانهو :لي خس ريع يدا انيدامولنئاوح سنالاانبط 00
 لو هين اوجاع يكن اليادلان اسو :يمالكلا جنا ابا ْ

 لآ فراعل ١ ىلكو نب الدوس ناريه با يسانااينرلا ظ
 , كيد ارم افاد اب لاف ةسورلايف اهنو ناعيسدا

 |دليل د لح زنا هذه جاهل اون اربيل ام ناءداتنا
 لاف داو هزوحام نس لمرع ن١ ناجل وة !اهزاقح
 كل اجل لاعرعازب املا ىلا مكن بلعزوكإل امو
 ارم ئرصاكمو ىرثو نشيو يجن[ نم لاحت اذاوم
 ا ءاإ لعانمو لاقت مدن الا ىلا يذل ابيقلا



 نالوا م”ىولب نذل كبازل نود د 3 هانت نل زارا ناي رجع افن مل لاف

 ا ا درر لع اؤقونل نألأ زعير اد نطل ْ
 كيباو لوميطع دن اييمجووم مشب نب نم يوذاؤم اىتلامس ءل اس قيم
 نوب امرقنتسا نان لب اتا كنان وديا ومو
 يلا ابا يوم برر قلم يلاغت ث أىامل !للدلاوهاذهو ن نار

 جمل اقطع اى دبل لهل نفو نا(س1 ةاجانملا ]بج رارتتساب

 مي قلفمل ارو دز قلعل !'تءوملب رابثدا/ ١ قمجاقمل اجعم ذا نكع
 انه امابربج لسنا! انجلا تن اكاذا ةيرجح ةيطرتل اذانهيامو
 ىلع انهعوتوب رجا يلاغت بنان اعءوونص وشل بام! كيشذ

 تساد ارالىارب داتنل نم يس ناع مس لاجل اوريماتنل انفمب
 ملوفال يلذعل اركو الاثو 5 ابو ل اننمالايفنللا ناكسالا

 تامل رطل نم ناوابسدلا بو اظنلاةطبركب ىيلوأأ ا اريل ف ان
 باء دو يداتلا لاقل بجلا باد ذا يوم ئمسصح :دانبك لاحلا نأ
 ا فئدنم اهيدلا لاقت هسمدر نا نرخاتجاو ثلسل ا ميبل
 اني تينت | امادرن ام .انبداهز اه وبنل انباد نحاس
 76 يافا جناح اونو انردل الهام بكاوت نمضل

 صراصب ارابأ او تحاب نبأ هيتاتزيسر لاف ارمكر
 : تلاه لم نرع انوه ولو يورد يلع نوح للون لصخ ميرولادو

 ارئاكأ ذاخ ياغلاب يفابل ايرباكد ىاب مال اسرلا ارب ملاك 0

 لاق يذلااذهو قابثابل ابلاؤام ةيج ام امان | اورو ةضالاؤ:
 نمنع ثبح لرمال ا :ل اس( ىلم ملال دديبد ىيل كام مامالا
 بسررلا اعالج ولع نونا انعم ىلاغت رد !يزؤأ افا زل
 .دز.كو نائلاا زها اول نع ادا ثذو يا امح

 يلب يوكل ١ تايالأم مكيم بايلص» أراب اذ ةيدرلاب ١

 بزكاميلامتودن اهسرلوص يورلايثع ياامملع لدواام ريكا

 داوعل أ

 دج رح نجاه يعج 3 -

 : 17 و



 |رسسالا :ايل يورلا تبي ناك مناف يا امنع ىلاعت مهنا ى انه نب عوج قش اكيزخا ةلزل' ءار ولو يار امداونلا
 جر فلذارنل د امم معاج نانو كل ذب ريش سو
 ليبس ةمكم (وعز ىوومأ | ءامالل حاسم جرس جا معجم 2 اهئ هينا
 يور مو من لاقف ببر مك ميله سب اياصدرع يارزص يابه بأ
 ب مروح ايذاف سس ا نع : داق نيم وش نع مب سانام دانس أب
 نباىا منل اجرتو هار هنا هرشان بر (ىرجع ساس و يلع لساردمبغنب ا مهجار در :مالاربح ىسابم نب ثيدح بابل ؟:ل مشا أذ

 موا فن !ىو ئوباتل او مباوتنانن معا تلاه اتع .
 ,قيزاو اس ح رب 9:يوونل امانا الافو هثباه نذلافاذكو ئممج أ
 خشب اع نال ةليراع ئيدح يدرلاب حابس ئاذوف يود كلذ
 انار ىلا ملوي ىوميحع مدد ايفاص يملا تدي اهنءاوبك م
 ايدوالا مدا لفي ناركمل ناكامو ياخ لعل هلو امم روكا
 يللا كر شلال لاق ل قيل و اوسر ليما بانا دنسدا
 ع لوز نكي ل ممم ريع تل اخرالؤم ل اما ذاب امصلاد
 بجو يدرلات ابسا اسامه انع ب اياوراطن ىداذاو
 ا: نظن ايد وبر لقفل اب كر دب ام تسيل اهب اف اراهن ايف اريصملا
 هدى ا لكتب مما سايح باب ني نا كسيالو عامل اب قلب
 نارك ذ ىبج دك ارنيردس دانردو دامرجااو نظلاب لاما
 نأ م سابع نبائرم ىلاع ابان ولع ار اعأم سابع نب او لب اع
 (ز انا يلع مدخم تبسمل او هريع هان ايل تجلى نابع نبأ
 ,تيك ىلا ءلد ١ لحم نا الغل ازككونسم جارنأ ن١ لسماحلاف

 ثراها ا امه عامل اباحلا نو زح ابك ٠١ دست ايئاد رعد ٠ - سايمن نبأ كيبرحل ارسال ١ ةليل مسار تشب مىياد
 ناكولو ايم ساهم مدد | لوم نمي ررلا فشت م

١١" 



 امت ءلوثب نة ساير شيا ام امافاسم باوملا
 لاَ هساو ةطاخال اوه كارداك انافرح ال ءباوغ راضبإلا كرز
 ريبلمب يورلاوان كم مؤللال ةطاخلا | نمسا در داذاد*ب ماحب
 مناف ءانرك ام م امها :جلحا يرخ ١نوجاب الازم بيجاو ةطاحا

 -9 58 لونب امهجاجحا اماو ءراضننخأ عم نسحلا سمةياد
 اهدحا مجوأند .ثع باوجلا خبال ايحولا هس ١:ناكبان ارشعل

 تيدر دوجو رز وحج ب مءبدرلاّ لاح مالدلادوجو * بد ورلانم مزللانأ

 يضخ أم كلاثلاءلدالا نع نم ميه د ال يدوص#ت اهئاؤاتلا 0 نم

 ادع هلاتىدلاانءو :طساورلع ارم ملك احول ابد ا.دارملانأ العلا
 ائااانهمدلاب هارملان ايار وس مجلا ن اكتر والّمح ناكرارزياقلا
 جانب اها عيل وتلب ادلب و يميل ا مالو مانملا ةنيدولاط
 مناجس الكبر ميد ]ب ماكل اب مارح ا طمرعج هاند رييعو يدحاولا
 هد زيزينيا خادم دارملا ىو مورنال بحس انو
 رع متحبساجخادا نم مم ام لزم وعل برج ابدا ل يبو
 ملأ نعيم انلالصفلا# +: ضايع مماقل الاف مم 4 ا

 ان يلامتوسدا ,العابلع تايلا ةعشعملابب
 1 ترسل انها تالا ماير يصعد ب ا

 كيف انل لوقب سلق كزف عئلاطب عنو هجراوجو مث اس منال

 انلام نانا امخوتتب ل ه#ارلاباهيطعب انو انل | اب تيل داوشل بذكأم
 ايزل محو اذ يبان اب ةلكاد او بجدان لدا اب م ةنافوالا ١

 راعلاب ربه انوجبالو'يرسنن هو انلاب علا
 انلبلا اواياغلاوبرعلا مالكو شي شلون ارحل ا 'ىلقنلا 0

 انساباهاكخ احانكل مايل اذن ملون لك ةهليساين لكن ايوب م
 مهو يرسمت افلاو اهانكآهالرعستت انساب اها لوثناف

 ير اي



 !فلارمحارتملاق ينصب نانسججال 5 اولّمناروس اوس مائراخلا
 |اومد اف راي يلااهنونف يلا ملون - معاماداذو بريس انه

 الد تتلا ران ذذ تانج 5 اتم تاو الا يابايشلا

 يتد.داون لوف باق ل شلريسن لا بلت ل فافكلا اد
 تدي(! يدا جا اين بيزا ةةدمر اروي: ايلا 3:3

 دالك ذ لكس جريسؤملاو تلح يزن لافت هنا مالم !يلع
 دياوف ضجر كوم اىناتبخو ادا يدم الت
 .اطنوا قس ولع: . ارك 22200 كاتايالا نود
 ابوس اناو : د وولم نب داحازت ةدوخاوت كتان ةدحاو بيسرلاو

 مرككج«نسحلا جلا 58 قابل اند نويل دا
 ليام ادورس حاعالاو حاممم ىذووي ومو مجاني

 ىشما ايا :جبل يئن نمل نيل امنوا يشمناوامأ نييماسدل
 تل ي 5 انبءب هنراع ايمن اعل !سعتنا لى اونملاف

 نيردمتلل يطا نخيش فوم "ب ولتل بلش الانيا تكل انب الاف
 يبامتسد | ن | ام ايس دج امدرر اوف ضمن يلع ماك وامور
 تامحكت امس نكران امذ ةءطسوخل فاطزيب اب وفض
 بهاذاعف ام .يطاذع اندنامدرهن يضتتنز ءاحاذل أ ينوي يهوديلا
 (وثلا نييتسلجاد كم قطاع السد نياكمل ادب ليس نامذ
 نب تدور اولا درم يلع فلع درئملاب بنانا ذوكم
 انثأب بلع ثطعل ا عم دوعن ملاول اميدللما متم و ور معو نجر

 تنرِحايسالمملا اييدانصارصتانأ مركب دز نيب ت
 لمد ا اى ضعمل اذ اةواموأ تل الا اممم ىموعو كلان
 تاقايئرانيب ل لاقي ١ تدي واملا | :خيفلا توبشم اد نم
 انااهبب لاطملاوب لل ام :املخمل انعم ن امز ار ظاحد ميامملا'
 ىيلااذ5 لمني لصتم ي لسعة اوه !نيبلانس انااىنيبو



 اى

 ئيبوأ اهمثلالاو دع تريزا جلد ةءدؤم تافراملاد 00

 - ناموا نيلا كلت دنع ىلع هه أ يلاتمعنلا ثاث

 مارس اردتل و ئاندا كلم اردتنتل ءارافذوم دوال اا

 يالا يوازي و ادلفا ماعم يبنملا» رس لرع يردخا

 كرنعملاعا يادوفطويب :يلماللابب نع يذلال اقوخ نيب ونعم

 لي شيب دا نيل ةيبزا بدا ب وو د

 5 0 لبلاك ما !:ملحلاجس اره ورشاجلا
 اياز اجور دبل الصوارم امهر لمع

 7 امسم نع رابح طحبنال اولدحو ءناطنع منت عرع مال

 1 اولد مان وك ل اح ت ا مندا / وذل نا زهد

 0 هج عضو اعوجدو داهم نك يحن ايطضم

 2 اناا ناسا نيم نيبلتبإل همس اًايس نيلج
 فالذك ناكيسالأ امي نمحولا( حدد فسم :يلوحرلا نا هييجلا

 ىن مول! زارج را مليلد بدو امس مت اطتسلاو انلانييايسلال

 يا تلم رب اهلل له نكت 3 ةرجوانباثرامل لاق مرحلا
 0 ةالصلا يله هوني لوس ,ىلهراقب نا ,لمل من ارمءاظخلا :لسالا
 ثماولعانازق تبيبلا نا اسيد ىجو نم ماط زحل للاو

 ثوطب وس امل ارجون مرحلا ءلداو ةالصلا ميلمْى أ دّمخب كباطلا

 انيمو ءانيع هتبلطت_ئاوطلا ءازخيب مسالا غارذ يطلب رونا

 ,كرحاشم نالت يببلا رسال دمت ءالدإو :السن بلع وكانا
 مهناوقالممل هيلع نركب نااميمو مب هانت جيفارا هيلو بوطرملانم

 - كونلارم نم عرس اليم دفن ثاوطلا نم بنت ربايصو تاطرد

 ةياشلا ومب موملااناكاذاو يرخا رابع لاوشنلا و ركود دنلملا

 مول انانس ٠ املئاءنرهكب مدخلا جانبعاقبا مياس ةعاطداب معاطبخت

 لبس كبح ىوم ىو ذاعم تهد ع | عاطنبولب

 اهيا



 ىطضمو !انعافزا ايا وأين الانس نارثلا ارت مرده !اهدها
 0 يسيمجاو م اناومرضاد اناا .ارخاال انو مانا ”«واقيونن نوفاد
 تبلاىلا اىذازنؤرخالل احرحا عبب مل ٍقموف بستنحأ

 تنتج نذل قدي تن ءننارحانس ونش قونب ناكيذلل دانن م

 ةماطاو ةئعاطوش اوك ذل امل اباداكأ ذا مونل ا 'سخدازو ءباّتك م مزن

 اره امال يبسملاوي نكمل وس ايلعل ان ابجا باملا اذى سمو كاع :قباس
 بيار ليبسب ناين :جرمسل ورببلل هومنسو ءاطلإيلع
 عار ا علملد بدو تغاحنمب موملاز اوج ميداناّ امص يعن

 ني نا عيارداو ءلوقب ايي ينحل ا«ركذ يذلا مياملا بول ومو ةاجانللال
 رياكالاف يابا انبي دعب .فئاول اينو ميوببس كة يلع نكن :ايءاقدلا

 ريسايم ت تيرادز اهنا تناك 6. نحبوحاد ارج مدار دوشع |

 ل زنل ايلعول اوفاربز ياركوم فرحرأ ن اكمدأ نامز نرظ يصد
 يلا ةناصمرسع نبا اهرب يدل !لففلاايإم ام جنب ال اند ةيدرالاب

 نل مىدايوم :١نيرواليل الار كرمال سل ١ 2 زن توزع امي عر

 اذكأ لهنا بل اذاضملا نال امايبوانيب ىلا اهيل ملا

 لاسدو اءئبس لوبا داو الهلا بلع ل دب ث رز اما ماعان او لبئاباالو
 نعام ثلا ادام وخدم يأ يفوتكم اننا انب نب يلام ماعلا

 ننزل وس و نواف امسايلاتلعبأ/ بلا ةئاسالا
 ادعم اثدح كرر عوج يايد تاقرانيبوررعاجذا مب اهاناارخس

 اح نانا نمب ولا رجح دام هياحيساعب بلعاارلدم

 لالا ةصاخ اهيبو انس دعم ةدباز فن ادباب نجم نب ارانخاد جز
 امهنلعاةيبانر فاه دتد د د.زاهد احل اماناايب تلئاذا

 نيبل تممالد اوهلمهااذهو ديئامتلبجل اضم ىهوربملا
 4 ريدتنلا كافخكو نانا ثانمملال مهاب ميل انام [ىيف
 تبل مبا ينيب روش نوكيرعب !ةرانذلانيلعز بول يع
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 تفاايلاامانلا نة اثم عيل هيو ؛ايلفملاب اكيموزي عجمان

 كيم سابسص مما مظعولاد رب (حابو ةعرسل رشم رثثمملا رن اناراميج
 ياي: امانملا + يومان سس مانم لا ةنبسلملاب: امانملا 9! ماثم مفر اف
 اليسدادج نسا بماشال عد مما وجو نم ارلامجولا#
 تايم الا ا.لبيشو مرعأو اسملاودرع امهم لك يوم

 املك نوكيا طعم مالغيسز الاع ب انول شتم ثانهمل يلع ميلا
 ظ ياسا دعم كرار اضانما اسيد 0

 ١] . .اهطافوسم كبر سا كيلو ديؤيانغمل يرماابرس يا
 00-0 5 قف مز يلع مهد 'ىاسف يأ كلذ له ددب برشا

 ظ الذ باش ام. طه ن اها فرو ازال مع مل اسس لموت اهي وإلا

 ا !اداملو سود سود لاق قيد
 هرليخ ان كلل !كذ دس يلع فال ضعبلال امو ميم أ, ح يكن مزخادكم

 نيارنم نسحلا /يسارم ا ترر عوبطضم ومو ءولزخا مج اذه اند
 مم لاعب هب واح نأمل يهمس ين كن ديل امه رخاف قاحسا
 ٠ ؟انذاوزفل ابمل انس بدال هيلتحابربعو ةبكل رع رسب طبلعد
 انااا ناو ءابلد ارو جو نط يلم ال تاسبب انا هلم اوبلط عا
 لل اوزؤشل نم شلش !:د ينل عاطصالا نود اهلئنسالا نم اول
 لان:الولفءانل ا بشل اند اوسلطو عاوطلدال عم نكي نكل ذ ناكناو
 تاتي طبل. السعدي ربج مام لقاتسا فون كانا
 ىلع تايلصقلسم افي لي بلع ساياص مل مدرب نصل ناريه
 باور بز مله سئ ايابر جل هد نا ءوسا لو نومب اروع ون يا ءازلد

 لوعشلليلجم يجلاو علوه اائاعافلاب جرادر ذي! نعوسازميرمزلا
 يدم :قلددأانسد نأكل موثنانسب حدسشلا بيرد اوم ذل ميل

 يو /لرتس انهو كباناد 0000010100 حرف
 بنهي[ّيْشْم مالداد ةالضنأ لع يربح سو انزنف لك ف



 قغحنملا يدوي ميل مهم ةزلملا رع رخل نم اف هرسزخجل م هيانطشسأ
 هلم لضخ فليقل ةانلمابوثزت يشم عيب وفؤتلا دعب ددصلا نوف
 لغس ايل اوما ل محارشم نايظغلا يح وانؤو اوف ةيوبشم نائم لآس
 قطر مل ةرعشلاةياور باجيرو ةيبرشلا تن ام ]نس لاو تجد
 يع اط تاو م از ال رجل اذ ماك لاى سامع ور رمد
 بلسحا ييؤوف ةانلا لاس مم ئيبض امخفوكحو نوم ةنكاس
 يونج انجكسلاب كتان سلسل ايدحا ثلوج اد بش ارو كاب سط
 ومو ساحل بلاقلا لسانا ماب ىرهذ لفل تنالارسم ا ةنورسمولا
 بف ميديا. بنل ادداهنخنإ شاطي ان ط6 فوطعم غافلا وسم
 ب زاب ل ايل مزمز ام ىمام نالم تسيطب نشب ادارل روستلاهلا
 كلانا يب انذاو ىف بدا: لويفملا اب هركذا/ ةيردصم ادولف
 |. ملؤف راكب ررصملا ام يلعو مليم ىكةلمل نع لاوس 2 لوف إيف يم «هتتسلالا ام يلح ل خادلا يدان عدو لسؤقملا م«ةلزخب
 ةفاكامإ بو وا عفش ويد ايي نول يجرم, انافرضف عقلنا كا

 بي عجب هابل
 :رهطسدا ل ةومتم نسحلاهن 161 مليك بلع سب اراسج لوي نادلتم نجع مزلاومو ,ىلق نظنا نارا ناابكانسر دقنلاو بلد
 سكول يرحلا بلقل ا ياو( ! ١ك سبحلادسذ تدسندا ذاو ملك سلا
 ضلاخو اب ديلا ةيإم نصل اخاناةواروسالا :بلقل عرس ابلاف ىلذل ١
 يسير رضع لفل اننا لسعاهلا وابل دجلا 2 :يطونالدا باقل“
 ل د اق ةايحلاهيداوكقن ام طم كح ليك د سابا لوبتلل ميسيفاد م ايكريرهت لا جورل ازيارمدنْنلا ةيباوسحلا يل ردصم وه
 تافيهل اي ماو مئامجاربم ْنا(رس اظف تال بسج اما نسبخادسف
 ندا مين مهل اوال نحل ةنضح مب ,باوي مجد جدا تضل بلثلانأف
 دقن ميرطتيعدل انما / ايي خلوي بوو حاملا معبلب اتيرجدد

 نا
 - .٠

15 
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 هلاوعأ ماظنناو هفالخاو جازم لارانع اسمو عاما نم اسس

 لفظ دام ااا رو .كفوتعنو نرنمحم ءافرخنو تاروت 8
 نق ماهيام فاي حل طصم اب ضلط حام بوو تاسرشمأ كم
 افحد ل اعزك ياو + بلف رجوف ةبدرحولا ةربارلا طسبو ءماّتم
 1 ١ د. اهلل بيل الهامل مضو ب رميظنو محلا ءاكح طسبنعبو ةليرمد

 اًعيلع رسنملات ابرك اراضمىىئحاو يصاملا موكب بلئلارسد

 كيان نكي لبث لفل وصحت ءلطمتل : الان وبلا عيددسم
 لوطا عرد ؛ ! ىلا ءرجرل نعول ا لاب هايس اك تارموص

 منن ادهن نرسعح رشم ار لو يدمامرظنا سرا عفو فو قنللك

 (ضابلف نك ا (مكجممل اوبلذل اردصل ابدارملا] اهب نا نكي و حرش

 نافرزايجاودب يدا ليت انمردصلا جيلي دارب نايلي هرمطاذ

 نلنالا ويصل ادرطأ د اهةلذ ةعاطا ديجالر بلؤل انيّوحررصلا

 :نووسمل اجب ادلاملوبينلوررصلا جرن او خيل الا زو ارمالا
 - شاسل يبان جنسلا حرماسات اف مزمز ام ن الماس ل قات

 ادلب لس لكي بلدا لفلبرجح جرحها
 اعوان ايب ىذأ سنول لذ يار اءذ امام عرضا لم اع رو

 تس اسطدلالب تارمكلا رات هر مايلي مللاع'
 ناري. اظلا ول وعلا ابملإَنأ مز ..عز اه يسايالم سلب هرم لف

 اناهزو تاركذب موامهم مذ اكلن امن اكمل !ءلمل واياكم ريع بالا
 لت سمم سرخلا تسال راق لهم

 قلاطت ايلا وكم :تلسملا اح تكت :يآَح نع بس نس وكيك
 فلدوطو صا اباعو ارش ايأمجوذوب زم اياعز رم |رلعو ماع ايام
 رمتشا لماما 0 نبل 20 انصرزلا يووم ان اند
 والو هنو سنس ا كانو وءريبجبلا) انعم لان ما تورم اع

 لزوام ا نيدلدونانيوم مكاو ءرص نع نك اوم
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 يحىاابع نب اق اش نم كهل واهل ملوفريسنلا ابدزاخلا نبا
 ةرضومو :يؤذمو ةرم! لنمو نع و خوسنسو سان نارتلا لع
 ناكل دل انائاو ند ١ اونارملا ؟اهتلالاتو بارجو الدو
 همتوسننمو مح ان تابا مستو يامن ارئل هب اذو :زيلانارشلا
 سو ندد لوب ىذح نفك ننينس وما مهسيإام مارهو دالي! لاو
 "كتل ازهأ 2: ثارشلا نم ت ايااعلدان حر اونا يندب ناورنالحأك
 م نم ناك نارشلا مم مايلفف ةلاللمل ام :سل اع ادد غو داومالا وسل نا وام دل اما وكن ايف اول يج باتككالها ؟:تلزئاناع
 ١ مبادل مكَح ,لمو لملا ل حلا لصاد هلم يما: نلشدي ملل
 اها وعم | يا مامؤسب اومكثحا تايلحزتبأ عال اد انامهنت
 رو احلم ىساسل نيب اب ينبل نا موبيل :نكحلا يدسل انفو
 (رحلا م قب ان ليم ءبحاسم نيم عيولانال ندا نيد وب عيرلا يللا
 ايافتسأب ابحامر ببتر لاه ةلملابو ينبنا لكفذروعإلاموأ
 لا سلجا راع دعب سيذر ربحي راد :للا توب سو هلوتب
 ث3رمه ,.نباردصم ن ايالاو ل تب ادلع نطح باميرئاز لذ
 ثهبب سابع نب امل اذ ماي اعم انابا او دادزمل جدلا وس ايملافن لاف ”سعكل لدي ارذرلع قاطو ةيدرلل اثوبشو حولا, ادرطاو ننلا يلع
 ةيددقب ىلا قي دش وداد | ةوقرسمو يب ايرمااياكف مهيد مااح دال مم حلا مم موصلارب لارج ةالسعلا مجداز قدمي هساولم !ايلذ ننال م لا0 01 دامب اكرم تناسب ادرك
 رى ابد لوم ادب دسقد د ديد وتل اوهو لومدا ابوس !اليثذد
 |اوسساورانل او :لحلا و ترم اربي وبل ابارثماو ] ءرز ع سامع

 01 كيد ناك, ةيلاماو يه دبلا فبل اهئلا بيهو عررتلاب ظ
 اميسموا اهوالدبا ثدرللا يرتلو منعرتكبسع ثرداذ مش ايا



 تلاثلا هن دارملا اق اببسو عمدمم ةراد اهيا او فلا ني سطل ا
 ايفعويجلمنلا دلع مالل | ن نكس و ةامملااهل هوا ادع هالمو

 هوتعم واع يبس ايبملالانيافاحتر دوا م.ومءام يلع يل اكاردازهو

 تدب ررسم اسقب د: ءمب ربح تسامار دا ماس هناي دافبو

 تئبدحو دب مو نوصيساو هللدباو مبو بقبا مام

 جقبلاو اقيم يو ثقيلا ايكم مييبال ةلومح هنقيو فاشل ةكلشم
 ل لا تانج ذح نع لولا “نش اطد انةفل لمعلا ئوغو ككلاةلازأ

 عم :لازاب بيل ام قيدسقمل اليطو ربقلد ال بتم مناجم اقلها
  ةمارملاو مهبول اةباس مام فموا دانا يوم اس ردم امالساو

 0 هرد صارم قش از ع قطا يوب هيرمعو ا قمطا م ةوبيطل نع

 لمي ةةشحلا إف اذهواتبطم منلمحو تيططما ذارْل تنبطا مكون
 5 ةابحو تومةنلم ارالازطإ ب قوانع تاتا 1

 ةايلاو ث وح اقاخينلاري .ددىلم لك ياعوحر كلما ءرسولاكر اين

 ملال ادلد ايناارايالمل د هرج ى ١س أ رمادا امام ال اتالذه هذ

 تملا وم لاف الاى تنلبسلا ميسا ملا 4 اهمال تاسوعرشارد

 فهادش اشرد مانام يلهالا باطما الو اناباو :يكحاوا م نانا
 عالم نموه ازوو اها اناا الني اناوانالا الز نحم اجاام/ىيل
 : ةدابيلا نارا وق + نوياكالا يلابهذام فالؤع مالدلا بلع
 اسيد زوجالو ب مونت 'يذلالحالأ امن شيبال نيدو

 كلذ ب باوجلا قاببسو ماسجال ا تافص نم هناك دافننالا
 07 لصمالا عزم اخ يرسلا ,ضفلرنم يمنع عيطو هر

 55 1 يكسيلعمب عيطب املكعب ]وتس ارث ةنيطلايفه 6
 وساع احاتشهومو هرخا مل نارا مب ءو ءيعاذا خلاب

 3 لاوق أ يلع خلا از هرم ا اص 2: فلاح اررون نمل مرمجيب ا
 انبسن اما خل كحادايب عملا دا اش قاثس ةراقتم
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 بسارؤك تاتن نلاف ةليملا ارل افيو ةرحوملا مطب ناربل ا, لومنبلل

 ميله اد لبس قاربلا نوكلل احيا اجرسم قارجلاب كم ميفو انك
 لهلرعم ير اذ ةباددل بانكك ماهنلا بلس وكل اه ايام عارسلا
 داوم: ا:تاربلاه اوهو اح يسيرا نم ىلع بتا / عمل اذ اني ماكل
 ل اعادت اضل تملك ضنبا ناري اميفم بو داون ب
 نكي لضبلا ودمر اهلا ةون دنيز طقاربرابدكرب ياومملا
 :بارلارذاوحدحا هرذ اهمدحب كالذ ىكحْؤ انس سرئل الكس ىلع
 هجطرظن يبن دنع اميلبم هبط ؟ددسل نارام اوضح كل نب يمس

 مديل تاج ماوار دصم لسفالا علا مهاد جسإلو نيدل اكرطلا
 يرباام ينتمدنع لبحر بطب يدملاو نارطا ل يذو عرعلاو يبا
 عاش ةدحاو ةوطخ»: عجب ميلا هناا مطْيبربشملا نبا ناقو رحب

 يرام لق دقامدلب قاربلابجاومل ب دسم هلام لونل ا يلع ياءزع
 ترمس ايا لبد امسل ايل دب ضورم !١ عس ىلا(: لوتس اسال
 طق |سرسانلا !لاقاّمل نم لوب اطلا ب .لوشدم تاولحو سس

 منواخرمس نسي ذل ا ليوط ي !ةواجر عم لاطو ب ملقم جامر كنت

 تيىشارا ءيلعري قيطإب ترسل يال جياع دعس اولا اذا
 أذ او فلخىل !بكارل ار وجا لف .سيظ لم اونسا/ !لصتعل العر
 تبكارل لهب الق اونمس الا ل وصخ هاد تفمار |اضتختم الت لميا:

 بنا ؟انلي روع بو ها ميلا جذب حامج نكس ن احامج ل مماعا
 ردك اما: نان يع نأ 3 ا 1 ا'ليماع ئةحؤمنم

 نلحزم ,ىدد ندب .ننحسرماقل ا لافو يمأ اهملاءثعا

 هببلس ؟لفُكو نار ابيل اليللاو ىزاو لمت اريالانمو

 يلا لمر امب قوس فييؤلجتو حبب !يئنا ديّججاو كناجا
 ببلح) ا( بز ام وكن كت كانو يل العرس بلل وعام
 رين َبادرلا «ذهإلاجدقو قالى ركب ربل ناراثا# ضع بو
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 : ارسمنس ياابو صراص أ نروريبصلل نييسلا بيسان اذ.لوتي لن
 ارلاصوبلا دار افي اتم نتملاك برطناو كرو بوكرلا دنع

 ايلف ةباعب الد م و 0
 ليغ اد بيصوا لم نيس هرخأد ميل ر ةيبلا يللا محب ]
 تالله! سرر هرو ونسب د00 يذل مم
 ردمرج بأ مد .انرابد بافضل كح قاندسو ينمااهرسع

 نيتهامجلارلاد دامحل ابان بذ! كربه اما اكو سانعي زمرتلاد
 با هرجعرا بركن م ةيكاو قومي يرملا نم : ةسمدون هايتك
 اانا اذا ذار الارجل يل ! 9و ة دكت اييزب ذا نمي تعب
 ةداع يواتل ابد ثلا مانا ركذ د ناد نا اركوت ما ذارصاد
 ماداوة السلا ينع]رمج عنج ا ترئناذا باورلا
 نردلاورسرنل اند تاب ١ كفرعس يلع ه لن
 يدسرنل اودع رمل ا.د 0 و :ليل !نيهلا يلب
 عا ,لابناعم تاربلل لب رح ىلايمي مهي اا, ليريجاهراداذ 59
 ,نمايسأو أح ملم ميج ضابفنالاو .هنل دل ابا يتسن
 0 لق ةياداط ماع و نيرشتما
 كيك اماه وفا قارس انادهيلم ليما ةيامر ابووهتساو مذنا
 لءرلج ومن ندع ى أ يلجرعارربطع ريطعا ا قلخ
 املاروكبس ضنر احلم يب | يكس "اهوا ايحنس
 , ب ل صبب افرع يرجو لاس! : 2 2 داضقأتت ايما

 لجيرب قرعو باهسصتساك ا نم اربانذ يدار لعانل نم زعل ايام

 نو طاداو ارارذ ناكل اب اهرثو داثل اةييدتير كر دال
 ا ,لتباوا ركد دو اله ثنا امهر ناح نكسو تبن نونو
 تاربل اكتلرابتعا نيابتس شم انو يلذثددجب را للزب له
 تاولص امنا( اكن اكو ينال واركذا نا/لناو باد نارابتعاو

 ميدأ



لةقر المع ليد انيكرشا 02270
 + كيال ىب

 سام باربات اذ ضو ناعوسيبل اوال

 دا اييياملا راسا ذىلح احلا ةيبدل و اىابلع بكري ناكذلا

 كدت ةئاسدل اب ايوتر و: لؤحلان ادابيملا !بركرم امال اهريضت نم

 كلل اف ,ّيلطا يراسل أفاهانا يا اهرتئاعذ أ زوقاو مبابأ

 "المعلا بلع بربجم اوهو راسف لاب رجب تاربل اوبس يلوع
 مسيلع لب اكلنبم قب بلد سس ايشص نيتنم ىمرباس ماللاو
 فىانعوب بم بنام شؤم فمربإس مالل او لقلا

 كلا مدخم داهدم نيا دج بايب ذا ناكويعس
 رشاوى ناتفاخ 6+ ربت اجي نورس مميشع نيب رذملا

 لاكي ل قارلا بدامام ريم اي ,انلارلب مامزب دخالأ ناك

 000 امزلاب ذخا هلا يتب اورلانيبؤاثنالو
 انيرااوطلب قداور اس اما ءا ناو هن اسيف نمت [هيلَغ قليل

 2 هيلع اهيل نا للاتفغاتاذ
 نايم[ لب صم نزيف نأ لس لنقل الع أمم,
 فلز كوب ازل !ةداع نالنينوك م يصرتارساظناو كلوا
 يذلا ناكل اوثعب تيبلسم نم اير د ابرج مل لافن تررخ
 يرداالل اذ نأمل انعابب لاب مانو ركن اناف ميد تبلص

 تيد هي نوبل !ةرونمل !ةييرشل عطار امام ني ةمسطب ةيلص لاف
 بارئدخ م فيرشل اهرب ل تلهح امر وكرانيملتل ةنيلع
 يارا نسلق طارش رجل اجامل ايلاو امهم
 11 ع شبلول هرج انزل اورج مون سولو
 تيرملا لا :كمنم جيرتفادارم او اميلارجاهنم ةوهلاكذو
 ريسلاعربب واولا نى عب ريسلا 1 ّن تاز حللت
 ل ىل هنن نادماولا لد فرط ترد داكمح هرذ اح وست عب
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 - ملزان ىارشن ناكلاذه نو! انما وسن ران ؤج
 ” يا فتي سي ناك اني ١ يردن ال يعجل لات رحت
 مج ها ب نير تيلص لاق ةرذا
 يسع يرش مجان - مل امدل ا

 ا هالو سلط يل
 كير هيا ةرغ انم كرايم ةتبلا ب نما لايداول راك نع
 بارع رس لصد لدانّيابلراجلا ةداعأب يطا نمل رس رج نم
 ظ يرسل عرسب يوم, تارملا قللت اف ومو ٌنيِلعوا
 : ماع ازيرج لانو اج انبسط اوه يح مك بلعسأ
 2 ساتب ايار وجلاتنامارو ' ليمن انهاصو ال صخل زا
 انيسروطي تيلصلاك يعملان ةيلص نب كلا

 ' لا نيسل سايس ىدتل ا ةريإهيدطلايو موس
 ا كاب كل( برك ليحل رطل اج سانلا »لان ئنبلل 0
 ثوتيبزْلا مزج ىهو انيسيروطنم حرك ضم يلافند اذ اننا
 عورتا اذان ئديس وطول اهنلاف نييبسولااضباذا اضدد
 نسحل ادا كرابملايدمو ىوم ,للع 5 مكونا ل بجاد
 000 دوب تاق وتلا

 هيلع يذلا بجلاوه نبل اذ ننس روطو نونا ار ئتملاد
 امر فاني عيفنلا بلد ثرحسايثلا سسوماقل زو ودغل اننبب ملم يذلا لسلام نويرداو شم 3
 نار يك اهدجسس لح ددسن للك احا ايإقاد
 لقب او امه دجسر مالا مجد ل شم .لمراثكألاو نيلم
 ١ تبزلاو اديس نم يصقلاو در اورسكلاو ةذل ابانرت روطو
 كا رم ضرلاو نهدز روم نب اريواعم سرش

 لابجوأ



 دا 0 0 ظ

 الا ىاهوا ةلمحلا : رجيرعر وج ماعيصت ايهم ارادو ير نسصحو ريخن مب لكد الزنا
 فساد 255 مس |رلارارلا نرصتمل اد نارك برش مداد

 لطم ل زنا 0 ادراج ربالو كل ايراسشمل اك

 لبرخ,ل لاقممب يدب يارمل اَناطن 2ع ياو

 ديت لص لاق يرد! بل انف : تيببلصْس| يرذنا

 تيناللا انايرنندم ننع ٠ اثنا اسئل جايحل عطوة 3.

 كمافل اهب از مالل اءيلع سبع دلويزلا ناكل هب ١ تبي
 دع هينا نارشجد اعيسك ينانلاببنح بائاقن ,.تيسلاو ل تررهل

 نيشان بالم تاك عار لاكي

 لكان ارح اباه لاق ديما ميك بح لل كاي باتل انأل 1
 دب كلو تيظفال ايادانم مرورتسلا الانا .سهركواعيم بحال
 0م و :,ىلك اكن ايبحإ ب ايئلم اهيا مينسسجبال لهب

 يسب اوبل مسا امض وع نيبو ااا وهركاف ءرتهرتم 4أللا
 اعلا لورا الطب طيطظب نغأ نم ادرام ي!امم زميارذ ا نارغلا
 :لع؟ ةلمملنيلا نرتسو جلا وبل مطب لسش ماس

 هانم زر امي ا ننأم ةريجلا بع وراثل امو تطحلا م

 "[م8لابلاط قلح ءارو تذئلا | وتنشلب ويوم
 0 _ نازيزبجدنم

 نما مضب ليد 1 ايلع كورسا ل ببسيإع م اللا ميلع ان لسجل
 امن اروشتل نشل !بيلوفو يول وبرعم

 يرسم امهش ماا أن رس ابو

 مشار رخا كمل مب نمت يركَت بنام هلخا ملغنلاو

 اذهان َد سما ونش تامفك مالجإلا نب نولمادأ انهبس ادملاو

0 

 ا



 التسدب :ادشم ا هلممل الار دجؤنذل ا مويملا اخ اجر مللإعُس كفل
 ,ىلادس را جري امرلإ فصال يلد بيل” داع دانس انه مل ةميا بول
 لصف دم: ب نكلابل اا لبو ملل !نب شت اينو امير ءابا
 بلت املأ من دومل ةلتلا ناب او فومدسزرم ىسسنلا 'نبد كل
 وم انإح تفر واههطخ مق هب ,ذذ اواي طخ مسبف جدملا“ عياذعلا
 3 لال باوج ترحيل ياس ا! بس مل انفار عطف ىلا

 د ابلكد اني رحج اظن غداة ام
 - تكشادلاإ انيدلا نمتلك ككتنف ل د اك] عن نزو يام ذوعا لسا
 يفلان وئام (لاتئم لون سلو كلاما ا ترءاسان اب لماملا+ تنكش#

 انازجا مب "شنب المدا بو لالي المجو نيعل اى لتس وألا
 ثمل سنن! بلل اذرحأ ُهلرْخاو يد لمادا نكد هلمل كرد
 اهافنثسال1 ةوعايومو عباضمل الئاكيإ لالمالا اذهان ام لشدامم نواس
 امانا مس اتالم نوع .او مرثتا بوبريجتب اءاقنحتاو ان اهثسالاو
 !نِد اد السذد ئناثل ازفر ببعتاد سمن اهخيبلا تالماقايا
 ؛ ا اقاو يف ليما ال اريرغتر زحوملا «هئرب نمءاوقمنال ناي ندلطلا

 رق در ا نمرجاند نيتيطدر وج نم روجاندر ونس رجب نمز مان
 ىاثلاب انهدارملاو يعامل اىلع ثامبال ا قلاور داس ارحاشناو

 وصي خرج امرك نمو اسلام لغيايرشم نحل نعلياملايماعلا
 د زب سم اهات دلال انوار سيرا
 شار سجل اريد ايطئنت ذل ايرشلا هنا ارث امزم جرش امرد 5-3
 هىسوُذت لل ياكرشل كاد لامك مراهق 3
 درو تاوصال | ننوكس ارا أو امنوكس مارال اءلسبللا رد نعد
 ذايب اهب اطاار ايزلاولمللل | ث.داوح !قراوطنسو اميه تاك لا
 ْ طتسوبلفن ابابا مليك يلع هسا يفص اه اقف نحر ايدل
 5 لاز ىار اثنا بد ةةينول "ا تلاع كيظناو للداع ىاسنل

 «رمل



 ري مد عيا دءارعاس رن ملوراشبو يش نب رانببا
 ذاع هوي اعاز ان هدع |ىلاك سوري د تو زرعت مولو

 هردا ىلص لأ نإذ داصعلل انهت دسم ناب يور
 ؤغلارس هربا ي رلايا| دع امإرمجاب لسوةرلع

 موب ىكهناوبحو ديزاموتع فصولا نعاني يمسل امو
 يم رلع هدد صرنا بيجي] نبع ل اذانلذ كلركانهو

 هزل ناسا ١ هيلا هرانسلا درو" كوره لا وشي
 لععرصم ةدازؤرسحلا 0مل درواوز يبخل عما

 ناكها اماه دينا مافصلا كن ويلا دزاسلا

 تلمترنرلا ينحللاو نايملار اد اعلا بتاكو نيسره كوش
 مراسم 2ك رولا 3 ف عام هردا ةلهاملا

 ”اصرركت ىاإ 7 ارق لف عيطلاو 0

 رهف أوم 2 0 هملاو ةرم با عيسي مل

 مي 1 بنافنال اوهزبّتوهامجلا» ة2قافنأؤ ارب ,دارازس منا ,ندا[ببس 1

 راصأ بدو عوطتلاو اىنتجاؤل | امهد لخديؤزيلا ئدوروتملا اولا

 عرازلكوا :بحا كممل اوما وتسبب ن يذلا تانرص[ ظسوري دنت
 لك :ءلبس عيجبادس عيس ةبطاللت تجردايا ترانا ةبح

 بري بح ةيامامْيِو لبس تب !-له تلق ناف ةبحةبام لس
 لئملا ايطفالهكس ن ىلا ايدي كلة علم زال اكب

 ظ ل بدا لمجاب اةمحّةيأم :لبسلكجرعمو دبي( ناورب اجاب

 |ذا منا يال نم دوقتملا نا ليلو نخدلا ةياد رجومو هل يذو اميزو

 تجحادحاو ةلجرزبا ذا ن نأ عرلاو دايز لل بل اطلا اد اسالا ىلع

 كلوي يدوب فنلا«و كلذ قرن مل يفتي اد اكأم ةبح ةياوبس مل
 ددإلاببس ع: ق اونا | .كرتبلال ناترخالا ياس !دنعربجا الط نط وب

 كعاضب هداو هب وبمسو ةيامو ةركعةدحاللاب هل لعجيرلا ماذا

 مهل



 ظيهانعب) يو اياك نامنمالا هذه ف عاب لافت سانا ةجباي دل
 ثنريناائيان ذاةناومتسلا ىببسي اوبس دا لوس و اذهؤم

 مس نع ينل [يطعب ينم يا عساو نيو ناالا افلا“ نافشالا
 ننسي, نيب ىلع لاضفالاو دوجلاه رنا ناجل اياه ةر دنلا ساد زينو

 لفل قبلان هس امد تائئالارب دانمم م ليثر ديالي يبس 2١

 0000 يات سس ارساحا ملتزم ىع ساوشنن  ايوبلعباوللاد
 رثك اهدا ديو نلخطجب فا نلوم يناس مق ا

 1 زاكيشلا ةعائفلابىا لجاعام هايس لص ومما لور ينمو ةو فارسا
 قرص ود اهإسدو متو داخلك يذلا ةرظلا 0

 منع هسا نه ةربرهي نعد 0 منلدو مريب امل
 قفل ايلاغو كرات مهالاقلاز و ميله محاراس باز وسر :

 يت مدددد الو ثنا هلو كيب ا دا نبااي ماسملو نعل

 لاؤني ن اكن والا هل دابعلا عصب موي لاق مق ميلع سا
 طعا مهلا دينا طعا مالكا |سسرحا ل وتب
 ”' ..قانابولام نم ةقدصتضقاام لاق مكديلع ساس لمدانلا
 نيئزارل ار جوس ودمدد اءىثراةارحأ مض !واموزما# اوعباويع دا

 ء«دنحتر ريان اطل نمورجع فر ري امل هنلا# ٌفزريو طب سريجيأ

 دعس ١ قرر ةسوم .لابع كنب جدا هكرلم فز برديس ا
 ثايلارابوهاوس كرار يذل اوصل نانرلاوهوالوهجدببا

 اقف وذل لعد ةيبطداسبع ييطب باط ةيبط اكن دجو ٠

 0 رس حف

 مم يدل ء) اوسل ا هيملخدبو را هتف داوس
 ئاندكاباصصخت رئسملادروا ةطشلام جار ةيارلا نع

 ةلطا ميكاب جوت صوصخلا "د مز اهاروتنل ا ما ةديانه نيكل
 لول امي اطلم ,لطبرعشلا ظاسمافرحساةطكامو
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 ىو تصل حمل

 نات نمرئند هردم تاعزكو |رعم للدلك بذلو مالد اونالصلا
 ريسأ ١ نيب اهدةراورزّتلاو اهذلا :لعرتلاو :لمارطلا نالخأ

 ثكنرمُس سارجرت نإ دع مطش املا أح ايس لوف ميل

 للم طل مل اسوم اقنا 1 داقاهدب سس لبطل طس فدو أن وعون

 ىلا اكل انعلافت انملثي لارششم ولسمو قهر كم
 دبش

 سسؤونشم /ىاميقفو نيعلا نوكسباسفن ردو :لد+لازيدلا غب
 ٍكانلاديو هيحوولم بيكأ قشعت لاقيو سسملاك هس اءسفلاو نع
 لهشاو طاطخا) او دصمل اور كل او طيتسل اوراشسلاو كالي ايفنلا
 يمن تلق تيكحا ذاو يل تسفن تلد تبطاخا ذاو نمو نسل

 هيلا بانها دوميو ناين اىسّتو يمان زيرو هسقناو مينا سمقتو
 (ماهؤنسادبم :يؤتسم شالا نومرف كب اءااظن طوعرذ لدعم

 تول الىا نرهرق عنانإ يجب ةلش املانل اوي ,اريبع برمىكل وا ايراكا

 لانو لتقول اكلي هادا انوكد:نساشلاف (نناارج

 لاترف الطي اهياعرش املا ثربشاغ هيرب حا يأ ميجا
 كشك :اال ناو سان يووب تل انن ومضت برع رك اهل د انش

 لله حف داهنالدار يءامل وف دو ابامل بنة ءامدوسبع ب ا
 دابرلاو 00 املا دو اراب بالوزن اونا نون م.

 لف براهما علا هك امشي انمي
 امج من١ كت هاي امأ دومرد لاطلاق ع ردنا كات

 ايت اديهرتلد تمس الفت انا انلان'ن !اناحا كلذ نيك هت

 تيانتكي تتبلطي دل كلذ اروعرن لاذ دحاو تيب! اهب انفو
 42 عمينلاوهى ةروشلا نن :مسيرماز وح اانماديلل يقدس امي

 فورمملا (ناوبجلا هرب تامجوكلو امم اشلنال زف داهامس تسارع

 «ادمم م قب نيارل ايوموبا طخاحلا) اه' ساعت سنبل وص يل يئبوا

 س وماق 5
 ىلليملا ارا

 اا ١



 :ىساراودكاررج لمار تلو ةزنلا وصول ءامونصمايل وير[ هنأ
 نيت مَماَت رتبي اثم نأ لس .تلاوموزتلانم ةذوخأم رقد اهايسف
 راسل اول او ننح- راوسما يحاسب : يق الانيا خابر هاب
 اهد الواو يدان ينلشل 5 ةارملاّأ امهرم أر وناس رحر ا اوجوابح
 انمإو يع ةرقبلا ةاوتل أو كلل ذ ةيوىطت 9 عاهد وازاآم مانا
 | اهددار افذ تعاطملا نوخلا اهوهديل دحادره ادداو ىا ادحاو
 ملا "را تصوم اح كال زل نونا ايعدب ملذ كم
 هنا هو ٌتيعبش انس اهأر الامي :ؤيشكلاو ,مانظمومو حلا دنا
 باذم م ميسو ءباهرمأ اذ الوعرم ميطت نا ةرمبلا بلت انأ

 1 هلونب منع لات بداربخا مقناد نال ذنمدشاوه يذلا ةرحالا
 لاينر ف ة,وسانف لسا يا يزخإ هرخا أب ازولو تلصت وس
 6 أبا زم واش رلاسازع | سد اواي اوريسا 6 ندا

 :اننتال يربصاو لكن اس أد ءما اء اههإ بيضرلا تلد لافف مد
 ابل يلع اروعرفو حلال ليان ىيرخاتت يار خاتلا 0
 دائاشيا يضر اهدلدر ي» كلذ رع ثيفل أن
 دي اشو طساملا نباروصلا |ازعغراغس يو ةحبر ايمو مالت

 هلي دعاس ل هزيزملا لان تسون وموال ز يام فس وب
 لام نيا مريزعلاال انف ارب فردها لاند لدوار يلا يجد

 ةاملالاخ نيا ناكل تاموب فيرا ١ دولوم 21000 1
 ثسوب ارع ةيتل ايفل ب يوغا ل وكن امإعد! نم اكان اوامومتنب ]بنتو
 قطسب منأف ليسا ف سو لاق درلوملاازه يبل نبل. ريزعل ال اقف
 لئطا نانو ملف ااميلزيزملا لانك دداةروش
 تزاكلا مغ يل اهت بدا نلرشش اى .نيلبالو ديا ان اري ملا امبإ
 سدا ناكداذ سصيقلاملامظناو اهب انكلملا أميا كلو

 رس دلانم ناكر اوفس وبل بيذلإن لل زل ا ني صمقلا

 كشلاذ



 ”باكأ انها سرها ديئوولاعت هلوذ ١ يزن اغلزل سلاف
 هلم ةانشف ةلحم ارش ملوا عج ا ماضيارسلاو متو
 د سواق انابامالجر عيجم مقرنا يان ءرخا عم

 ىالصو ص ابرابل انف عيجأبّتل اتنن امج وشم مما مس اناعيد

 الط هم عنا ضار اق نبا السم يعل بذاذا
 نم امان نرخ او مال لم اد الانمو ج ابرايداقن عيحأب

 لبان ناتو ابر جاد اقن مرح ب تلاقق ىلامجبومو تناارنلا
 تارجاذل ايا تاسموملاءيورظنبّيح ا امل انف تالسوع

 ا(مكزشلا ئفب ؛أرم انناكو تدابعو ارجل لا ونس ركاذتن
 اميل نننلب من لتر فنذ لاتف كل ثناافال مسي انآ تلانطأ
 اعبلع من ع اممقنارم 26 ,ةمم ومعمل ىو ابن اكاهبعاب ثنا
 سا لهو مما انهوساذ جيرج سوم كل ان دادالذ تلت

 تدلوم يبل ٠دي, تير ارلاثد ملاعام لاقف هيون يت اوامدو
 تفرش لاما يحب وع د ل انه باو ام ىبصل اني ال انف لانم
 يامال انض كوبان مالئعايد اقر .دطب ننمطن ىبعل امو أ
 دم نبا اولافو هب ل سبة هنو جوجل ءا واتماف
 ا ”واولعفف تناكأ# ئعبط نم أاودبعا ل انعم برحذ نم
 “الإ د ةدياملا ةروس يربزسل !,بانكوبهلاغت مسار كويرم نبأ
 ار بلا ترائان لافت لانو رهصل اناحثي»لنط ينوي ريل او

 رعيرم ةروس هي منع لاهم ند ارا ءايبصرتملا ين اكتم مب فيك

 انسب لخانم دن يركز اهاثا بيو لاق ساد ياداقولامت لوب
 كفيل ل اقف امه برم ١ نا لكي يك قطن ! يسيل لاننن دربيل
 يديرها بادبعُ أدلو موب لب لمتواموب نيعبرمأ نءاعديو ىمد
 ل دام لوأ يب امن بد يدوحفل اب مسمفل

 ,يااوع ءيتزل اين تول اللذز# 4 خجاحلا بل ادت ا يذلا
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 لان دد هسفد ةيدوبع ثابتا ياعرب ناو فيلم سئ ميبع
 مال امل ان ازد يلوا يل اهتن هس انع مجبل ةل از الصح ماكتلت
 ةبب دوبعل ام هسبقن يلع هئارتع اب مك ام لوا ل دلف هما نع
 همكم ل يل اهل مددا نرا6 مالا نع :يئلا غل انا لصخ كلذ إد
 .بنمأ نع :ىئلا ةلازاب ماكل اوان ز بدل نم :يظعلا ةبترملا
 يدار زب لاطتخلالا نارك يف اند ,س !نم ةينزلا ل ازاويونا#
 موقع هوبوبؤ أو مهربجعرمملا 2: ملكت سم يلع الكل قاببسو
 نيت م يهمل أ انحاز داضلاو كمل اراد نيفونلا :اثمل اب شرت
 الو «فررسص اس تن كك ثد ام تخ+شرالك سس يعم

 مع فندي[ يا سيول !:انلمل ايبود د لوم اسلإ مرني
 كيس اياد ند ىس ةراهالاو ذولا ذ نم مام كساد
 دو 'نطبت ى ١ لق اًسقن ني نلوم. ل اقالوه مؤ عجب
 لاق راند ارها/لمديام لرمنمزهضااازهو ةالصلا 2: ممدر
 ل6 مدر برطلة دوم يا ديدحارم باقم ملو جلا نول وبل اهن
 ييالاد دراعيف اد دبه امم ملل مم نماييس ارجو ثااودارا
 انك لست عجزما ايذب م« بت يلع موغياد لحرس م ماقملاب
 ملمع ئيف نل اذ تال ابر :لمملاارل ارشك ع او اريرل ضميت

 بول نم هيرو بولا ب عقربام ضل | ةديم مج عافرك ةدفد عج
 عافرل املحر ١يامارشل ! م6 عاقرلا ثاذ ةوزطعر عادرلاب ,ىحا

 هارياو سابو رع قب يد انة بذو عاقرل اتلاذ ليج نمد
 عاقر تسالاولبتل اخئند نيئتىدبرب د عج مار امدأ قاعد
 جرم ميا حرشن م يقملاوهر جرسم اهل ان وجربي ا نوهرسمب
 زغب مقل اد اهذ (هفايفع لوشن (مرالالبا ترمس لال مبلا
 تولكإو (بفن نمرب فدن ءلا ام سلو اهزخ اب نمل ةدنبم اال
 تملا ةانكف روم ةلمم ارد حزام نعم دانون بضل

 ئيعد



 ربل نارجم اوي مطلاو سومانل١!+لاف وسب ايلا كولا لممؤجس
 مس رئنال اهي هسب ابو ارب سم رمش بلور تابوا هسبب ايوأ
 نيل منن اورجصلا امرما يم . 2ك | مالم او بح تبا د
 ايلا رح لك سببو رعلا ا بحرب ندمت انور ايلا نمزعاد
 رك يل ام اذ وط اهيركوج سئ دحو مونزلا نرئابد يأ
 جرخ جب انباجلانن لاق ؟الااياعرانل الها تير اش اي يداي ادايشرلا
 رفذ ب جرخ ى!اردرشملاد اق خطاب | نيد ناكمولط مب .السماو

 رسزر مناك للا لل ميسي امولطان ناكر دما فئارن انافتطاو
 راوشنل موقزلا وسوسن ابو ملظنملا يحرق انس ايميل يا نمط ايلا
 ركوإلل) ١ ييحايرمز ل ةيدابلاب بابلو ماموحب زعم رتلابربزلا
 هانم املك كما ءاوملو خول حرت ارب اهار وضل نم ايد أ
 اديكمو :ليهم اارلا ةفيوحر فلوز ماس ارلاوم.و رانا الها مامطو
 نيب والو لوو ازيا اق * امهم نايك اذاه روس رغما د ان
 0 رمئلل اريضول او ام, يمك جا نيل اميرعوب: ةةايجم !ةراجمانضرلا
 نينا اأو :ةراادولكايو ينتاب رلي رس امنا ماج
 اوما افرح نزدولإ نزلا الوم لاقل ملال م

 ايدام هيمو ملال: ميلضاناو ايي مدا
 شورت لب حي ا ىلرأ نمي مكب 3

 انوي نا توع 0 وينال امن لااا ىيطلا ربط يح يا نو قرخا
 لب ربجاب تب اميزلا اذه امل اتن ماوكلي بيطلا جضنلا
 ١ زبيل بيرتلاةر اننامسا يلادنلاهررازجرلا ١+ دان
 دورضتل ىنبحلا مال ارعم نسل !هروار برثلا اب هوي هس
 يزلا مهول اب ريل انسع اب موسي جر ومشت مرهو ميل اليسا
 نعي بارع لالحلا ة جارملا نبع ن وكب كتم نع لولب نكذ

 اي



 م اماه ب لانج سزااياتارعملا

 دنع و ازاغ يخالجب ىف 3اتؤالالا جوز دن قمت

 الاول اهيل انس نزلا لاح ببظلت از هم دارملاو عمت جح
 ليسا ملون دارملاو 00 حابصلاهل|تاييل الد
 حراس .مئامورانب ايامبإب ةعاولوارامإ ءاالمل كدب لا

 سونام بول ابرة املأؤب ىحتا قبلا 0

 التف مجاناذه الانف اب اان دع

 ميلر. كيرطل ايم وج هب قياما مرد مارق السم اجل
 ورعد / ظلم لك اد حوش /وّ يلون للا ليسجل

 ظ مزاخازب ادافو مبمىتملاو مهبابتذخاب 5 أنما نونو طلو يأ

 الففناو درادكلا نوفل ان اما ا يدب نورعؤت طارح] ب اووفشاكر

 ةودوستو هيدلوخبلان ضانلا/دوهنت نفاوشردلا مل ىلع
 4 نع نرراع) ,تاهطلايع نولعاو اكمال دود لكي يلع

 ! اخبار ادن نع .الف باذك نووبوت ذل ابيل نا ملم

 نضل نب الددو قحلا صقبرطلا حاجوعا نو دببرتو نقياهوع

 قبرطول» اهيا الذ كالملاو غيزلا امل وسفك انمي لقد
 1 كلن مدام لاعب اب موهب لع: داطاج مي اروداكرتاويدنلا

 بلجرل أزه نم يلع .باياص لاف غب اغا
 »ب ايحراس د - 'ايول الكا ملدا يلدإبربج لاف

 ريم اإ7 بلع ادام يح ايا تالا رد ةنالاحلاو

 ا رعد اادهأم لع ننالاصد انه

 تى !اهادا شع مويس اءوسانل ا ثانالا دنع (ن وكب لكم اهم
 نأ نرعو : اهيل متع يخول سوملاب ناقل سفن يِلفل' اميابرال

 اندورع انايلاهل لا خل انهو ةلاظياهليبل د لل ذو امله

 هناماكأ



 اهب و فش ادام رح ن انمياف لامجاد ضرال او تاس الام ةلامالا
 كلملااوا ٌملاما6 ان ررسفملا لا 0م جام ولن طنا نادال! ايإ حو
 امإد مد انانلا اب :املاو باناعل امكَرتو باوسل !لفد ماسرعجعو
 إلا أل افو مباكومو ل جامي تننل امولاظ نكي يل عام ترعب
 ابعاهس اصرخ اىضارل اوننعاطلا ماما أب ١ اءايفأتسسمل الاه

 ادا ةءابلاهوتلا اي | يجاراع لابجلاو قهرا او تاويس المان رم
 رامعلااذ ١ ملامالا هرمسسم ئساك زال نإ «١مهزع ىوفسم

 تدلاضضتو تبرك اندصر ثيبلا كد (ر انهي مموصو ةاكزلااتبا و

 ليذو جادولا لفازس مولساو اناؤيملاو لايك اة:لوملاو
 مونيا الضد صن ايجلييذو نعام ريبادرس ام ميج
 هامل د |يحاس نبا ائرمعنبأ بداربمم لاذو ميارشل اموفكك
 ياللار ةناءاورثل اداب[ دوتسسا منامالا »نعل انو جملا اشاكا
 0 امه 0 ٌناعالجرلاو منامازيرملاو 5 اعانول اومناعأ

 ساند اتانأمايهوع ابهنبانمةيادد و لان اما" نك ناناةد

 ىسةبارمءاومكو نمو شؤنإا انا سوملك لعق دومهل باول اد
 ميزا تاومسل اننا ابماوقع من اما( | هلو مسد امر درينلا(و لبلد
 راقلو ما انف نلسد أ رثكاو مب تلامس ةءاجدونادهو لأمجلاو

 م اواننيررج تنشط ال اق اههنامو نلق اميزاى ةلامالا ذه
 دنرلاكرناا ترم نك براي. 6 نلذفا نتبووع ىدنيبمع
 نال اوت بد انيدذ ىطمتر ميلضو اهوخنل: نكذر اناقمالد اب اون
 امازلا اربي نعيملع مصرع ! أكو هرمال:نفل اهنالو ةبصعم اياب
 بوز مس :ئئاناإةتاداؤاوابإ> منهل (نسمزلاولد

 مالاوزنعل المو مس سير ل دل از ودأ ىضعب لال ةرجاسترمال ةويبطم
 م)يتر نجاامنمجاد تاطخلا نااقع نح :نانا6 اميل ورع نيح
 (((جا نود :.لل م انرم (/ما رج درعا اوه ناس ايا ورش انم دارا

 وياي



 نفخ يي اامإم نئئشس او امل زعد ا نيبان لوثر تال وةالرتلاد
 دارحعم ناسالا ابا حو بائاعل انو كاسب دزؤنالن اكل :نياؤل قي

 اشاد ضغنالاو تاويس اهلعةنامالا تضرعؤب | مدال لات ساد

 لذ اناببيامو براب د اقام,و اءاهذخا تن ار لا
 اذان لاغم دابر يخاف تبقوع تاسانا نكي ا ممل

 نايت يعنل لمخاو كييعابو تلزعا هالعاد ان ند ان اقىاناعو

 ' ليال ل مداو ءاج بلع حب اذل كامب لطنتال انا تيظنحا ذاف
 ادناينل:لموزل ليما وول هاني حاد افاقالغونييجلا نايف
 نيد يقا نبيك اكاه تلح تسيطام بع قل الذ
 نانا انلفالا لينفورمعل ا لظلم لب مالا ةنجلانم حرخا نأ

 ظ يلاهشسدا ناخام مل ايلع نيرم دا لعل ةنو ىظم نهولب لح
 نحراسو لمح ى أل 0 توام مدي 0 زماان

 ىوعاقلاا داق ومايا 1

 ع 0 ياو 1 وعل تا

 يرحم لالا خيرا تارنكوءانشس يكاداهانمام
 َس سا دعضن و لنج نفي, ١ تيداع تضرنن

 ازا مماللاوةالصل !ءيلع لاننا ميوانشو مةنم اًصرقاس
 ا ميول نتف نتن ةنئثفلاابطخل اك

 ا اثياعل او بازملاو شكل اورمكنال )امهم 'رّيدروس ايل نلبي
 ملطابل اب ابوح: نتف ابطخب نصدر لا ةريبع
 قيم ادرس ايوان ررم ايودب قافتبا لوول اياهان ينجو لطابلاب
 مشن اذه امن لوز نم نمارعلل يوما جيلا سلار اكمال ن وتشاد

 كلون منولوتب م اد نوعب#دار] ف 2:مئارت : 01نر وافل موبني

 انؤوعو مرككاو دوج اروحب مهاليجفو أ: هءروب ذكي معايا
 هم وعايو كيل نورصنو للا ةدؤت زبد نولنبال عد. نا

 ياللا



 كيرالا مهين املا ةيدلا زعل يتقو ممر دم يسوداب سائلا
 هن وجت داوزكج مجحارت م نيباسملا يبد مهم نو ورب مؤعش ايا
 ليئو ل وضوتجبومل لك سام نب اذان حاط امصايرباح ف
 شيناقدصل او وحلا نوبلطبا ماي ٠ نرمذب مب يل انرحرمل م معا

 اولي منار ايهداحسرحلا ردن واجي نوم ىو ريع اذد
 د وتربستا اينز الا نم 'لاةوادوب ذب يا نوط اب انلمذ
 هددسبب ميوعمل ادورو نولقمت النا ب اتذذا نولتنخ حامل او ملاح

 ل لع ميد ١ يفيص ند اندوم لاند انندنم يل انس اهادر ون ١نع

 تيذر انته شر ادع ادس مدرتلااجر داع غليل بارع

 انوسنيدربلابسانلابدرماي كتم ابطنح اق لرد جاب(وه نم 5 ظ

 ىزل الكمية نولظعب لذا مس اراد نواتب ماو مهو مهضنأ
 لمدو 110111 سم جارسل ايل هيل ةدر حا سسانلا
 تلاد لع تهللا اذ اذ اممفرعانمي اذ سنس ارب ا ىقعبلا ثان تاييكدي ف: لف اوي مو ممالك عامجل وثب عر م

 ملفا مدن و لدملمفل اب يداننابو هدام مي كانبإ مت
 لسع سازوسو تدم لاق نعيلاغس يار ديزاد

 ذ احرث دير انارودب 1 تفاعلا ا
 - ايان يبل نكت مادكامو نالذاب نيلو ويضر انلازهأ
 (رعرعاو مسااجشورعل ارم | تنك بلوتمؤركتملا نمي ىضنذ
 مطب أوم ا يأ ملطب باتفا جري اقلرتيذ 901
 بح يرسل مولبرس ندراسؤ تن اهداد
 دش لع (ىحو نسخ م اىبشب اىدنب فيتو اهتلاداخاط ينحل
 وجو هويت يق ,نم اوضع مطفو برضو ءطلد
 بلع سايح لان رافطالا لكتب 6



 ا م ان !مرخ نولك اب نيزك الوسم لات ل ربج ايالوم نم
 ءاوكؤناارا ةسؤلاو بانافب :عافؤو عافر لج لاقبامي وسيع
 اوسسسٍإ# ةو لوزب لافت ميد ا يحدقو هيذو ناكانأد ههركناب
 ٠ يتهركذ ايم با ملكي [دحا بعل اضمن مصعب نط ةد
 ش | ومس انيذل ا ايباي ل اهن لاند : درس اوم بدائزا نيااؤتن او

 لدفن نأ مولم ام ماوثب هوذا مناف :نالايصماوذانيللاهاون نأ
 لسنه رس يلع ميول مماصو ن ابارلافام بنا ءاريصردا مناالأ

 خخاقوسوم لرداط للا اب نمالمزيب نقو يح ميريجلا رهف
 اعود ىميصتخ أ عب :ئانوغلو بؤردااةو:وارك بدار يون

 لبهرمل اقم هم رج هللا ملل ارةالصلا !ميلعادبباب بي ذوا
 كيس اها وتبل اب ضفخلافن سادجو اممدبراام مسن ذع
 قا حر اسوار ع سوك اب ذ اال يقم ميد محد لاذ نال ذ نم
 ضال! لاق لعمار ةنكأا :لئماحل ملدا ميلا تجر راع
 ”موعريهمم نإ اكاممنن ا جابسل اوماومل 'ضناكيشؤك ضلابردتا
 ديريوملالع# رتبل سرك ؛ امم اينواوخ ءاداثلفملا فمر
 جهت سمب الف جرح ثيحاعم عجوب نا
 لتهرئاارود ل افليربج اياد ام لاقن رم اقيبدل عوجرلا
 سانا سل ميلا ددسسمل اداري اب ضرفل انس بينا نع ام مدنا
 لكل ذءربو كلذك ب بِكرب ]كو سنجلاءالب افرعمو نسل او بيرتلا
 لجرئالكم ازم» يب فاثم يل !ذ امل اًماقاو تاضملازح ذو

 اميلعع ئس اي با مدني ماابي ق لب يدب ةييتفلا ةياكل اب ماك
 بح اهل أهيم لويس أمد درب نأ عفت بالف اهدرب نايرومج

ايخ ىع عاده اع دذا هرجسس تاقواايثيبو اريسببرم.ايابيو
 ءل

 .رلطلىلا هبت ماد لناس أ نزلا طنا يايفرطت اديب لوتب
 اماذ ىهلايعادا ده لاف ليوبجاب عارداا محام كاتم د

 لاب



 الذ تحاتنلسالا 61 هزم حاتنئاس ا نحف خلان غفلاب
 اماويب يا اهرب ن انؤترا ذاو ىقملا لاق :زما ارا

 فاي الكب لوتنا دلو ين ةيحاتفلسال؟ ارب وسلا[ ترش
 ىعا لو دوو لوحودوج دونم تيجاول لزاام ا لوف نم

 عاننلم 6 لدم ا دوم عئشم اي !ةيد ولسا تراس يوم تل نع
 يريبسر امهعا ءيادانال عانشما9 انتم( ثرحول نافل كلباجا 2

 مناطرسش انناكول كلوت لسمو هول وااةيببس ب اللا
 الملا عتتتما نوال! جاننلم اندم ميد مول ازد ادوحوسر اهل نأ
 4 6 هزم نع عاد أع هذ امذبب ارعيسب ب و١ ايندببو اوف

 كلي يجي ىعارلا| ل١ ام لت ءنس بمطام لا بكي عد لالسسأ
 رشم, رح انام[ د اقبو ماكل اب خبر لن لملم سوماقل | !عداذع
 را امرت مجئارتل ا/نارصب عادا يراسل ! اميل اسسنبب
 كايد ايو ماع داهجللا ةيئارطما او يراممو يرمّك يوم

 ها ىمودبدششل أب يمل كاجو مهيد ل خدرمدستو راضاو
 فرامل ن صل ارزعر جو نآكر ىسكروف م ىصنو نبأ

 ناس ا 0
 ةرعاج ارم ايا وأ رايساوما اينبو يراصت تراصو يرامهمل ازيد

 (مهأر ذ نع فلم اكييد لع افرحس ١ تاملىجل أول اى نيسمل اواحلاب
 لت دانت ]رج ايي هزح ندانف املا شنب مو كلاسإلا . تننلاى اننرظن أدبع ايتلانتامندلاهيؤلؤتما(نلخ هز زكنم ايلعو
 ايندلا لما ير اتخال ايلا تؤتلا يااا ول لنا اما اينما
 ارمأبتماؤمنم يب! مزح هامش عامم اه نونذ ةيظوف ةانلف مج اًيغتام ,ومزي جس وما ذانريبب وانيبو زها هع
 اان ءووشاساو اسيل! سفن مد بارتل نمو مييزملا اهم ما ةيلرم ميل ادب وشنو ماللا مشو اهل نبا ومب ٍقيرطلا نك



 نع بناها دنع كيناتل ورلد ذذلاو هاد د حاولا يديونسبب ةطبسلا

 : اهو اخد رلوتب د امم وندسب د لهاودر يرجاسرخ ميد |

 هيلا نقش ىلأ ماه لايف نئابليم ردن و نيماهر ياعو ظ

 ديوس انو امريضم ىلا او م ارسل كلوم ابو ريمه لانش

 دكابلاعت | انه يدل اون انه ةيسنللو لول اوركذل ناله

 يبلع ننال لاق ب ذثا6ىا دعا _ليربج كاتناديلا
 3 اراييلباسادرعازعل برج لانليرجاب اذه نم
 ابناعواعز مسومءأذ اوراسو قيرطلا نع ممل الامم

 0 نيتك ملد ككل ايس ئيرظن ادع ايتن ان
 يتلا فان ليرججأ هزذط نم انه ثم امهتسم ليرجم

 ىشاكيرح يدز ىلا ءزهرمع نموبامالا اياولارمع نم
 27د ولان يلم واسف ةع اكرم النك ىلا + يقيل نع
 ددلا : وجو شاخاب كيلع التارخا ب لكبلع مالد الداب

 كيل اوهاس نيذلااماو هرخا هو ثبرحلا ميل ءدرذ مالا
 ١  00ةطلنلا +

 ةشاد ان دربذ يفور رهو ىوبرم ١ةاوو هنةرانر ميارعع

 يما لنا هم وادا لوكا وسخ لاثن نك

 انرفر رب مدنمابحأ 1 ومك 1: نولصب

يديكذلا تلازم منا رسولا 7 ا دّدع ندوددك
 " ي

 ملل أ لن اوسانبو 0 هلوثل اهدوركذ :نلالهازمم نا

 6-1 رحاولال مهامراهل تلاع لسنو مالا

 كي ايحلا بتلذ ملا ىلا ادا كل ملت مونلأ موال

 تلا, عضل ابوي هلنوو ذاربلازغذزت
 04و تاقلحوقلحاموحزامز تاغن ئتحؤتفلا

 ,يلهر
-.١ © 



 اتكانلحو سرماتلا و اهركواحلا ف عشب حو لحام ,ءماعو

 مالا ةكرحت ةقلح مالكل ا ننسلورشانرامبا خاتم لاف
 يلا هلوقب ممل اراغا كد رولا ةنلحلا لاو هىيصش هذلو 54

 بهذا مب مطيرن ةنادر د 0-1 اننبالا اي

 يللاوهو :قلحلا ميل :ءايلوكذ ملاحم لونا أبا ذي و نلا
 ثنا بامر لو سراول تب باب :قلحد ارملاريردا ايحاصلات

 انيق هىبنحأ يدون :ريحل اا الداوة السلا يلماربج

 تميز يدر اول ةربرهوإ ب او ناربلا امي ولمو امورك
 امان ارجل ايلاع سرفل اطنفل تالطا هبد هّسرد طسرخل زمان سرق اتدب
 انرذ ابكر ناكاعسيشاملا ةلبأقنم >قلطب نم سرافل اناراشماب
 يال اولت ايمو ناهس نادال ارميا ةزئاراول و اامراالفرأ

 || يكيربال نكمل ةيبه: لحب توملان ١ ةاميحلاو توملانلخولامت هلو ١
 البال او ليربج ناكزلايعو اتلب لناريدةروصياع ةويجلاو تام

 ةنوذوراجلا ةرازمممل ادماعزخاهنوبلرب همالسو ند اثاولمد

 اعهاقل اذاهرتا نر يرمادازخ اًيناهر يال !ابرعر يبرم لغبلا

 لام نع يدرر امل او سامع نبانرع يريتشفلااو نال !ءاحلهلا
 را ثيرح( رد قنيبلا» ادرايماضب ١ بعرسنلاةالطأ اجد يلف اد
 اعل ملوهالا اك باد ميد اياصيإلا نع: ةريرهو نع بلال ازرع

 تخلع سرغب انا ارا لالة دبع شرس يزلانائجس

 هنياروذ لك نونا دل افلم باب نمروسملا
 لئن ئنعلر الثا بدع ليربج لو سب اواصوخ اص رمت
 يتحلل اراسي 0 ١ ماتا ناله ثبل طاب

 ايوب نح 5-5 درس ا 0
 اس 52 لذ يدارذ انوليج ا دحاسر 0

 للذاي مالحلاو ايمممادباو مامهداجاي ارز هو رجا ميمو



 : ريل سا سول ااميرصبجلا ةالصلاب عا نذوم لذ امش
 ادد ال! نانوردل اه. ءّيماّار نا ذاو السلا تينْدأو تذولا اذه:
 ,,اني ربجن اذ اياد هببسو ةبانعلانسمالافن قيارلارعلا ذاق
 ١ ئ بع بدايإاسبلا ف ةمنيح»تماتا ىارسالا هليل
 ايون اننا كلم اددز 3 دار عاب ررزتس ايثلالا حامداد
 3 هرمع] سدو ]يرجح قف لكملااذهد' :نلدنخاو 0
 د اكان يادنيا اب نم نرلنتلا.انوغص ءالّسلل
 3 را امابالا نوكلال :السصلل :ةيعاتجأ ا بغا
 دن لو يلع سايل جبدادديب وقم .مللا

 0 لا ايل ل نصر ام زهو نختم يم يصل
 هل ماتا ةومل ث د ب[ لفنل نافذ ةيدمرفلا :+لسرت ثاذالأو

 ام بدلّرع اييركد ريح ر كتل | هرزعر البريج نذوم الهو
 دا اكان رسدااب داق ثيحلب رج منا نيب

 هليل عيدم سايس نن أ محي اني مكارتحلا
 5 هيب اىيت يبل اىاصف ىيجا مهلع كم الص
 .ةالصلا هزه ل ةدرداواماما نطرملاو عيال
 مباح ثنا اهدوم قابس اكييجاو تاومأ هو امبالا
 عدذاروع ابزرججمل اناس أك ١ نع م امج ان لارذرجا قيل

 يل ان لخيا صنم ىردا# ياللا اف
 ناار مون لسراوايئاعت هسادمعب يحك ل 4
 اص كلف انثسيرا نيل ساو باعت ملون شع د زنو تالا
 انزال اب اناق تار دبع تول اهل دود 'رد انلوحأ

 0_0 اد يرمل امل سا بهنئب اني يررذ نيلوسمل الو
 00 داول مدد اثجن مكبلع مدنا

 هالمصل ١



 لانلسر نسناس! غبار ريالات ةالشلا ٠

 سزلاذ ناز ذعو كرمت لخلل جنو رج ممالك
 ةدئلز سر طابا عماول اق ديل نباوريب جنبا ديبعسو

 انعاش اسي لو لشي رمل نرسل ابا ناءرماواربالا

 ظ ممل س روم ثيل ةنااءزع تلرن مينعب كا لوشلا

 هايم نور لانك اق لاسو ميلع ساياصوتل اب ىرسا

 لهاببلالا مهياتلسر هرائدلا باك الاول نيم عسر

 كا 1'ىلابع نبال وف 7 ديحتتل از يلا متياج
 رمألا ٍيومو نسل و4 انتكايطفلا و ءد اندو دهاعو

 باردو تاي ل داخيرق ليلك رافتلا لاوتنلا +

 ليان ءبدارمل او ينبهنا لحي نع مدد ارمع هدابدب

 معربا عريب ىببل متايلع ةلالوللاو ديحتلا ماع اينباملا

 اوايبجاا سك نونمل ايام ةلللملا دوسي ىتآ مث
 توياصبااشلا ن١ اذ عاسذ يناير نيل المال

 لد نيسطلاخل يم ىلع 2و

 2000 اىذذ اهنلرلا لوقت لخاو الون

 كارو تر زكذملاءذسب هايال سل ازد جمان

 _ مع

 بلك مم | لان ملاذ يلع هادح نينامفا تجد
 دفن در نيملاعلل تمجلال !انلسراامو لان
 زخض ١ مم نييدلرإلاع |سب اشلل مواكب كو ةبطخلا ا

 0 0 نع دوسأو

 لد دحا امم 8 دكد

 ا 37 ا ب



 -. نايوا ناين هين نرثل اياع لوتاو اري دوارعبشب سانلل ةناكألا ته اليا ايريلات ملوتبابس موس هيمي لاقت سا هريخأرق نال
 ريم ::هعد حاجزلازوجو ءلوارسج ناين افي انابب يضرك
 تلدئاف نائل ارحاسلات ةعننم مس نارملا ناككنا سلا
 نيدلارومانم يلسلك نبب هلا تلق ىسلكل ان ايببت نارتلا ناكدست
 ل20 (دردقو ني سوم ا يبسسربإع يني نمل انت ملوق هي عابسالا يله حو يرم| نمت ىطسب امل يت هّسع اطر كي ميل هس ا ياسم لهم( ابن ابرمأ لسا يله ةلاحاوامهضعب يلع امنا 70
 ىأبتلاود انججالا و ةنسسل تناك مجبر قيد ا مياب مولات ىرامما,لرخإب مر انابارنتالاد باعدلا عابر تمال لويلم سا
 دو نينا يسلكل انا نام نت باتل ناين لاء يتسم
 0 يع لوسرلاعاتنا نم نارتلا ءيلادشرااماماو تارت ردود ةرمءاظازهو تيل يقحن ايبلانالثحب
 'رلع نمر يداي اره اظخ هوزخت لوسرل امان اامويلاهت ملوك ا
 مماوم يت ال«انم ان ا«ام اما ميلي مدس اوادع سالك نس ماعلا
 دحر ليد نارفلا ماع ماه لاحالدم ليغ اكو ماعل اكدانيجلا
 لالا د يئانب هدايببا ماقمو وئام ماد لاتدأ ماتم مانئلاف
 وهأم صوصبو هردوصد (رهجس لكل ناسيني ملا ماقملا اهدي اي هنا

 ع بواو لاقت ملوث بم نصوص 1 ع ا
 ةماوىل اياه ئتجلا عاجلا ماا اصاو يام ازمجو كوكل ادع

 ركع نع انوعبو بيورشم اب نو رماب فب ساتنل تجرخا ةمأ
 زيزعل ارب اككوب علل ذبوإ افن سن اريل دداب نولموبو

 لو



 نه ان هنو ثروملا بورما سانلل تيرا مارح مث لوب
 س امال ةمرتملامم رسالاربخ عل هانعم جالا بإب نروةسؤن نركملا

 تفرعو تزيح سانلل ثرمطا تبجرذا جمد راصعالا بج:
 0 منك ملم ساهر هربهو )نعيراغلا#ْب ادرؤنو

 ١ ارولخيب يح انعأ جبل ساسناو: من عنان ساندل
 738 هانهمإيبحو سأل اريج. كرب رفنلاو :لسدىورخالبذود
 ئررحعملاب نورماييلافن كودرر رع ممانم اربجمم اسانلل

 سلع نايب ثمدوصقملاو نئ انس مالهركنل |( روميو

 ةكوساتلا هد مسركرب ملول مار ميول ب ربجحلا كل
 نحااو رشا اوميرتتملاو هبدو اوه ررعل او مه اب موثبد

 تول لردل انه موسئبو ند 0! لا« وتب نسال ندرس
 راكد ابهلاو ريحوتل ابل ن وصلو س ابهر ونرضنو يأ داب
 يداي انو اياعرختملا م يملاو رتادز ا ايللدلاعيو ملالف

 ابعلاو تاماطل الكياعاقلعم نوكينا مزلب نابإلان ا مركذلا+
 كح اولموملا 0 رز للا نانإلاتلق

 ردكبلل انه يمل او فورعل ررسالاب :نيالاسالا مالا ةإرظ تلف
 عب ماناثالجرجرب م امرنا اذه ة:طزومو سابذ انإلاامار

 مسالاوزدإ ةبرس ل اهذما بج اناتبسفالومقم ا

 قير سح ببسلا اناا ركل ني ئيعانو ثدرعل | ابنيرما ميك 9
 نهال زل بسك ابالأركد يلع ركن امم او فورمملايرمالأركد
 دسعلال اني دوميل ا اومي نب ابهوو ىنحل انبا لامن هاا
 ةفيدحإوم او لبجنب ذاعمو بعل 10100 نبا مسا
 سلا نوعرت يدل ا مانيد مرح اشنب .دو تمر سضا نخئاولا

 سامع نب الق نمط خل ادعت نك :الاوزه سا كزناف
 نكلو [كمبلع سن ايف صر ص زلما مهةماريجح متلك لوذاطم يادنإب

! 0 

 ا



 لا راشفلا مندل م هريطنو مالا زكا ماع 7
 انههداذكد لكلا قحإي 0 بيرس نب مجواحلا عم ب

 رحيما عوتولاو او ثودحلا ينوب يحل يقف ناك ةلفل ١ 'نينلنخاو

 ؛رابع لثو ةنقنا اطيب نا هليوم .ارميج متلخو ميصدد
 لملدب ىراط طعن هاما جياو شامزءاعجاب رسلاأ دوبججر نع

 مي محل انوا يروتتل !اءصياعش ايجار وطلع » ميد ١ نا/و ءل ىف
 4 مرعب ةينماملاممالأ رموكذم ين ]و ممارببجج سا

 0 ةمارط لل ب ئيوصوم طرفا جوملا:
 انو ةما ادلب كا ذلو لات اقارعار ان اطسسر امج
 هبل اد ةطس تب يبا سنل اياهاون اور وكمل

 00 اب نام وم دم الة ريب فقتل اوولطل | نيب طسد
 ز:رردكد نيدلاإ دويل ربقفنلا روسمع ال ىرامقملا

 ع ا هسسيلا اسدءعانام مقال ومنا رام
 رذلو ايلا( ١!:لبمن اننلبتن اوارص؟اانشلبت دع

 7. را لح دن زان ردو قحلاغ نا دافي لاثنك ساشل الود ان

 0 سل موب يوب سانل ايل ارم اونولابل لوند
 يلع نودودملب دي ما نازسئر ١يدال اسر مهفلس نش
 لرش جه نيل نسب ليد اف ئيحخا س الا نم جال اكل نم
 عقب ةمارخ هلت ناناطسو ينال عدو مماربج نيم المحو
 نعم انأك يطيل مناي تحا المات ايل ءادوخ نال طساو مماهثؤف
 م قركنملا (هانويينو نورمملاب نورمان'لوقب ماه ةماوبج لون
 ىانلاوع اريج زيان وال هاوي نص اًاطسو ةما هوك يم فنا
 نانا نولزالا مقام ازسجو د ان هن بهشا
 اذ منال زعتر اراك نيا ل ارطملا

 ةقزلا لعب هل 0 ادارمل او رسربد نبال اهدرجولا ب تيرد

 يجانلا



 هبه رشا( هانا ة.ةداعم !بقبسلا ةيلوااب داملا وكيف ةيجانلا
 00 ا م اس يلا يسملاب دودولا ل

 انما نال مح طفل رركان | ودرب ان ا

 مسعسز يردسد ل حرمو يلع ب ممل ارابرطا ا: باناطالا مام

 ممدولاو م اما ركل مز ولا ىرزو نع شوو قفل نم قيبطبال اح
 د امل اناا بلم هنا لس ىونللا رامخا لال

 277 يركد يفرد انالل مج و يالعجأ م دع طخاب

 ' - 2 ملص ركز وام ارجو زه ركوب« و دال الملاو يلعألا الملا:
 تاره أ: .ارمإ اونابال اساوبال اًعان ملعير انيق

 هب ذل انمو مدل ارم نلهنسا اموا ئفوتلاب <

 0000 نيد انسب نسب ئلوناام فن كانا
 هل وفر يسفن بن زال اناث مداح اول طابلا لاما "<
 با ايلم مثمر واد وعسس نب ال ادؤ بيقل | جام هي دلع وي امن

 كلبا يشل ابيع قئار حالا سايق نت لاكوتكيزلا انمالا يشرك مص

 ياام” يسمبفل ا<انم لسفو نان رالاور ارتوالا رم ىملالاو
 موا نوكيامدحا ماهئاو سار نولي قمرا مامبال سا
 توم درعا ابى شن يررناو اهلي اال دنكو نياالأ

 يا اجلا( طفت امال ىرخا بامر ١ ىطمل اوكي مده اير رلاةد
 سور رنا و 'يطلأ ايهرحا مايبا ىميداال ارم !'أم ماهبألو أ
 07 يراهلا يرخأ بباالا نعاس اشم ماعالو تو قهرا ىاب

 يالغلا باذمل ا لرزتماهو قمرا نب .ًارخ بولا اذم لأيغلا
 مفالاوخا هدا اعتاب

 دعب نمل ام ماعوج ]يد باوخو ةواقململ اذان يح.“

 موخأ#إ يائيبنلل 1 ل نادل ا وكلا مأ نكن وكب نا
 مد اواي تنك ءلوغيل ناكل اتضاخ لوقأبو يرون نبالاغعب

1 



 هايل انن نيييبلا ماهو لونإلاةاك انام لوف يب نيل الدجل
 يل :راماازبب ابيل فايا با عامبم نديم هند الص

 يلا رتل امداخ بل أم نالاد كيا لفلادارحاو الك سرروكذملا
 2 دار يأ تال يفم ادا رضاتلاب اظخاد ذةررولا مدوو
 وييلع سايإسونلاذخإر سو يلع س اياسدب#
 ايي دم ساسي رب اف نفاخ ارثكملا
 نم ناظم انا كل ذيل الكلاو ايس ايندلا نال مر سن الم
 ناك راب جردملا أتم ماتملا نالركذلا نجلا هرذلا مده نيل
 تلت نيبانالا جازت زتخا لربح مل لان نيل لا رار امي ملا
 لا افول اا نبللا «رايتخا»رل اع نيللاراتخان
 ةرلازاتخا لوريلم سا وامسالوك ملا ::ربرهو | ةيابرانو
 رءاتل ا ايل اق طفلا ترنخأ مالسل امم رج ثلا

 ليماولكلا اباقحلاو ا اقرو نيرل او وص امهر جدولول امل يل نلخل
 م سااص وخلا هنلخلا|مماياع نلطنو مالم ايا هؤلان
 ل انوانيل ع وسانل يطق لامن ملوم قائل انبر «رطنل العدل وب رلوملك
 تببس (ر كبير السحب يضل اناقوامؤلخاربم يا ىهنالاو تاربس طاف
 يوماو ءامه شاب دولول ازططاخرب لدا موكل طخ نجلا يرسم
 د ل الحا نال |تردب بو ةنلاظأ بنس يلع يذلازبللاتيزنخا

 انه ةرطنل ااور_.ذ ردو ضعبل اذ انو ق ايبسا# مالمالا نيد ؛: ماسلا
 السال ا ّيالع ترنغخا مقلوب املا ليهللاب
 دنلاو كياابلا مااهافرخلااماو ايلس نسير اكللافر اس الميم وكل
 نئزحارع بيبا رثلاو بيزتلا بو نّناناماولاغلا 'رشلانم اولا
 2 يلعب الاسم بن الوسير تعيس هنع جهت اييكرم
 لك وا اننانرئلابرظاد .لمساياصناسبا اجو مالا عاد
 هثااو ناو لحاقب مدههلاةراشا لا كرتو ,لحاتب ىلا ةر اغا ىسللاراتخا



 8 .ذلارذلانزغش اولواوضوم كلذ يلع مالكل ا ائبسو مريس
 يشاراتلا ميلا وإ لم كلش يان رغلربالا يلهرتمسن ام
 م«رلقاس اهبل نك مركب اب نال للتلأ الأ منملعبلب دلو دوت

 رماد اد نودتدبالو خلا بببس ىم دولمبذ نافل اهو قلم

 2 ابر و دقت ممكنا عاجورك رتل جانافمو كيابل ١

 قب مللذ اق لمن العرج او هش ثلانلاو هالك تناك

 3 252 يا وار اكتر نأ

 تضع روع ورعددرطف إم عجببلطملا ماما ايش ةلمملا
 نيعل اوفببل اياواولاوهس ةلمملا]رل رو ةموطملا لبملااخلامروحلا
 4 |نهلاو ملك اميِلَع نددرك نمل سو نويبلا اهحلا
 شاركت 0 :نوببلا| ءرانن.اءأهنبج اف ج اروح

 مكوسلاب نشاكاهع تءاروا اهواكب هطتناو ترربا رورشو

 ؟در أب ةهمدئورسلل ء: ؤفلاق مليم بنارت 0

 دقرالو .ثبع فداردأ ركلذانب كلذ ةراحئادمد نمل

 رنات ءاطعأى ١ ليع مدد ارا موق لافو ثيع بنان دعا ميلع

 ركاب جارعملاب لوم لاني اب يأ 031 اهتم

 جارد: ٠لسبسن نس ١لاقو اول ل جورملا ةلاروسا

 دل اوه ءلوقب يابامإب خل اشو حاورالا يلم جرشت 5
 وى بدازهو 010 ذاق ِ داب حارراءيلع حسب يذلا

 ابرعم ولعل ارابنعاب نرلا رنارجاظلا ناو ديدزن هب درب نأ

 ةام لم منول هنم نسحاقيإلخلا سنن : يا ماذ يبهنشلانيرطولم

 تاحرالمد بدن نم :اقرمواةسيذ نم لجبل اهركو مج اهنب

 ةئمائلاو بسلا اويل اىلأ عبس ردع
 يابحلاو هيب اداطلاو نوثلاب د نرشممرسو دراللا ةنج نع وحو

 7” رمز «ددعمل نطفي قود هينققب ميدو ةيصلبي عاطل مد ليلا

 فأل



 راتب نعو جارملالا منيب عيدا ولولا اموضنمد ريدضنو
 ىتزنا طيبسإ ادض دومصلاو ئنوماثللا لاذ عيت حوصُت ةكبالام
 ,شغاسىا ادومس رة هراس رطردملا ءوسس اا ل اغت ءلوش هلسو
 لست نعد ٍديادشملا نم ىلا اد لاشنرعو دعسملا ةقاكم تقع
 موس ”سدديمتي ران نم ]يجدومصل أ ماسو يلع نبا

 يسم واريص دمصررصم قايرادبا كاز مب يوم رجب اير
 ”ةكولاهب انادي ىا ارهابيا. لكس نجلا ةروس اجل انش ملوق ٠

 ركموولم باب نب اجررع حرمب حرع ل اًقيجرعب ل الو

 قبر | يدا جيع واكو اهيرع يلو: حرم : ديس نبال اقو
 تايابق ملا فير بجو لك مير سا ييصوتلاب اومالعد
 جت ىنبلا ايلج مصيب ان ةرجاولا طيني جارمملا تاجرد
 انزع تلد ىرخا اره انياكس ىلإ هب متنا مان لق بلع هدا
 رمصت للرلأ ةبجردلا تسمو اعدارمل اذانعواعو جر دلك
 ناوب|ز ع باب ىلإ اسزتن ا حاسب تش: اهل رم جووم اميلع
 يل افن همنا نال ايس تريمس نصرا |ثموزملا يأ ابيئرل | يسم
 نفر !داناابائ املأ بت اي قارن ال اوم سرع ناكل
 اح هامش بلم امض املا وم فنافان اخ داما نم حرخا يللا
 وسو دبلا موب نيموي تاو ميسان منن امة
 ل مقنراام حول او م حرم نماشرلا انسإبحد يملأ
 ةربرم نم هنناثلا ال ازمجو سوبح فرئلل او املا هاروت
 "صضةسماخلادرس اخ د عبار او دير حارب ممل امل او امضي
 دلو ]رج منوف اي نم هوب ال ١و بح 3 نم مسد اناو يف
 هداعإتم هلوهو اينرلا اس باوب اند ميلاابئينا يذلا ب املا
 يلع ننال طنفجلا باب بابلا لك ذل ىأ هل قاعي بح ذ نم
 لد اهب دكم بلدو ءلوقب هيئاداكا اكلنا نر :طنح

 ليعاعا



 ىرمم انك اهظنعزكولاايإ ايدل امس بحاصومو )بعامسأ
 ضال اب اطبمي ملو طق امسل ار وصب رجل وزال واسس ندب يأ
 مي دي اريبو سو بركس ايف سمول نوم مويبترارقيلل ا
 لايزكعم ل[ متل وعبس اياد دخت ه دع: الكل ااذهئدبكا
 نلف م نابل انآ ذدحو و لكم قل |نوعيسب ءددد و الرج
 لا انان عسل ينف لك ذ نايبابس توسوا عرتب اعلا ٠ باب خف لطواباب مال اوةالملا هيلع حج عفن اف
 يختل !شراسلا ايي بلطي ماوس تلك لىمنمو هلل بكل 1

 نهال نيبيلو سمبل ديد ماهل اذا ضرعب يذلارمل ا ىأ
 بولاملاد :بحاصملل ومو بشت ديب اع وكر زب باعدرادلا
 ىبتدروع ميار ل |قازلذ منيبهنو ل بحاصملا ندع انه
 ثيذح مايزئسا دنزإ لد بابل الحاد نسر كبل هدا
 أروو هيلا ثءعبرشوا :ياور هو هيلا )سرا دّدرا داي ابجس امرما ١
 ايضا حل ىزمااماسخا أ ارم رمال اذه, جياسا م ءامؤتسلا ا
 (دن#ن ارك ل حلكلا قاس ظدبب السدأ نرعوا ارسالا نوبل اع
 نيلاهنب مث ملدايلع ليرعج )اناا دومصو ارسال لوببلا نع
 دومسم نساارذ .راعامل ديب ممقعب د ياتلاارت امبواهكت دلو
 لو لمشلا | لرش امم البومات نيول ! نتكل اعابنن ا نونلا ركب يبطعبو
 بانناو:ل املا لسنا ملزم يابت ل زن |[نينرس ب »سموم ماو
 اي دف شير اجاو ةارثل ١ عيت للجن م
 اوزاففن ه'ىل هسا دوب و امل او بز ماقاموا دبل ماقكر فلل روب لزالاف
 لا انعامءداملاو يملا ب ازمحركه ديز كاج]هوخ مامؤشل (ادمب
 يزعل نكرجل .درازن رمال اريزنل بدو ميل كه د ناهز
 ثاف ةفلابل ندا6أ )عيل يلاطوبلانع نزاخلا] اساهناو ماسلا
 امَّسا اياوباهدو عاولا هل ازاو نزلا بل اكيبلا م مد

 د



 وع تزاخاغتونبرل ىبلد هدا ص بلا كيبل يلعاملاذإو

 ثم اوم اذا ةتيكاحلاْ ا ةدامل ان درجرقو ةذلاب ءيلاوضوب

 ٌكيخلاو بهجزتلاب هدرا. د أدذاو ماركألامرع ملبس

 دك الب 0 ا بويا

 لا ١ داقلاب 7 ا

 كح و سومان ا اذ حاركن 5! نع كلاب 1

يو بعرول ةباجرو ملام انابهر نس .قمركك
 باهرو بيع

 .كافدامصالهاو امجربو ىفسو بحر اد بهر م تن الإ

 هآانو اناا المرمر دس كك يس م ودنف ا كوس ساو معي

 ثسمرردسصب نال متو بابلا خفي نا]ن امجرس نزانلل ل ون

 ١> هيملوتب ةيبهل ةفبصب | باطخمل سر بلع سارلتويثبلا

 'لانب اجلازرم ناماذتلاب ةنمفلا مث ماحدج بز اثذان !طاخأك إبر مجاناورت

 ف:لاقالدهاو بالمد او صب ليس نا ربح نزاخلا لون

 الها تفداصم ا العا ى بار قود و .تجونلجرلا ]هاري سافلا
 انهدارملا دين سا حرتلد كل ةمل لاقل يا يزال

 باعلي ةسديلا ارم هابحر أ ىوئتسيلاو شانيل فلسا

خانمملاعت همداءاقبا ىاةايجحلا نمرا
 لللاسع نوواخاوإا : 

 ثلا 51 اي ةنيجاز ايلا قرا 'نزاخلا نب اد اكو

لمج رابح كل ذو ةايبحلا أ لمج جا سا كابحل انين
 ظ اد 

 "قطعان اسجل اذا ينعي الا لب ب هامل اوهو

 ري ا "اطيل رجاتخا امناو مب مسام

 مياكميلعا هي نساهودررازكأو نسحاو
 يينأ

 3 ومو نيا هلو تي املا اكن انامألا رطا أ انه وخال ادارخاو
 هوحا



 دةررثور ا«! انلخسم يوب يلح هدا هانبا يا هزيل خنمر ةوخأ
 د يرجح مالعاب قسرا سا ةنيخ.ناب مرجعو كيم ظ
 اكس | حا دارملا | الاون ايزاالا رجال اوسلو ساجد
 اها مرج امو وخالا ةمجحل حدم نخل ارودن و ياهي ود
 ملادول !ند (رم مو ملا نمااذا زكي يدل حيملازا وج ميدو
 ةفرعم ناو عليل د ؟رايعلا .زه ناجح! منو سلع لاتبالا او
 امن وكب املا زهرا ءثل اسر ننفكو هنن كالجج ةكيالملا
 فتادو بردا | ةدامويس فوردملايلع عيطرتل اد باطلا نسح
 من كري زع هينئاغإول اناناان وينال جاجا ينو مالوف سببا

 رجدرقن'يادو مو دقب :ردس املا ىلا ,تزلسإلا اللا ميلع
 ثياديز يدابسأ م 2 امريوقنل او وجاد

 مداامهف هاجاف 5 ١ئنب ريالا ذأ 0
 ل امراتو يغفل اوسوماتل ايل نتج دارت
 تضعواعارذ نوت رطل اهت همها قل خم نات سلا
 نيزموملا هدير ددامبنالا حاونا فحل اا يبس
 و ضردكادبد يمر لت ضرس الل ءلوسسوماظاجلا

 0 ضرير جاي مايا لولا ةيسلبرسخ:و
 حمثم ابنوالبخ يا ديييطلا ديم 0 ا

 0 كسل بد مام عب
 مشحلا ا مامجورح بلع جادرم# انهن ال افا ميلا
 هاماوااييكام | قدواعبم ءل فيو ا مسالا ايهفر درانل اد



 نعو كلدولع مالعلا ئاَببس دوب داشسجا 3 لخدل ملول مامزاا

 ا ةلمجل انيسل انوكسو زعل فب ةدوسأ ةيبمي

 ةعائمانسو هلذئاد ل نذل داوس عي ةزثجاو :دامز انزوبا 398

 داوَسلاو :يللااهال اهودااولع هذولا عيجو لامار ناكمد

 ينال أدق 31 ابيرتتلا و تاعاجلا اوسلو صخللا|
 هنغ عرج اشي !بايو ناويبعوأ عانام نم ىللكو
 7 تاما "لحوم خذو كانلارشك ]نر طنادان:كيج

 هسحو قلطتس | يأ ةتانطلا رتل ابر كبل ارثستساو كح
 :لعجلا احلاةنب نزح لاش ةنجطناذاو مرشلابب حرئلاور ور ا ايمغ
 ره ارهو كرجبد م ام نزحلانم جيذل نونمن رغم ايازلارلو
 فالا باوجلاملا ةراذسا ارهاب كابو انيزح ل هدرمالا زها

 دربرذن نايسوإلا ابنبالا حام ميله لرش ار دررأ امم
 . ثتارحاظلا ملل يلع ورد دو بلع هدد !ىفمموابل

 كايله مدد اياضرب نائب امام لاا ذه
 اند عبط در نيح يدلل اق مدا نادم مالكم دال اف

 تاكد ييسحاذاو يلا ًاؤنب لل ل.رم الاعتدال

 1 در ماوي كتر انو مالت غيض ابدارملاو ايف ىو

 وا أحرقت م نط أك يلع ماسأع نلا

 بن انلخالإات يلم ساو نع تصون سم
 ممس اذ اسولج للم !نمرنن يلو يلع ماس تل ذان اق َءدأ

 ارلانم الل ل انك كشبسذ هنو كاتم انباف ككوسبكاد

 - ا ةمروهودازذ تاجر سأ يعبر لكيلم مالم

 مالد ازوعب ياني, زكي ,نلبكسبر اياه ال اق

 بالا اكاد علا يوجب فاش : اينو مسا جرد
 لا ماريرمس امر و مال امأيلعد جب الوئدرا

 مار



 اند اب ملك يله سب اياسوئبلاي اقل هين ارم ادشد مثيلعم هلوق#
 00 لشق اننايإب د ونسون ىلا كاجا ذاو ىلا ملون

 ايم يذلا 1 تلون يرفع دلاكو ند وملك امالامارلاع الأ نا
 مكيلعمسم امس لمن حط نع ماسر هيلع بد اياص بدا
 يفر اىعورعو و! تلؤلاطعلابتو ماللاب مهارب مكانا ذا
 نارعررشمجو تدان نبأ بهصمو للبن :دببه نبأ اص

 نانو و مقربا اور معاو يساينب در ايهكو انومظم نأ

 لونا مايل ملعب امدتو كلل درع ]مذود سا اربع
 00011 الثار ديب وش لس 6 نرخ حسا ل اذو ىلا

 ديال اهمرب بيش هلل ايبلاو اسنان, ابحرص لَ
 يفعلسل د بلو ب ءاكناد ثم ءادنهر ىلع لدب نبال هركذر بلع

 رهو لدب يمل انكدو اننا اوننالأنب ايام نسال اىالطا هع
 ألو ارم ا يأ كلذ باع م الكل ايف ابص تمظع تذرو ,تعذر
 (رهروم, ره ييقن كاعأا لكلب اذه توبي هبله ساهاص
 متي يول دياقياط ميبله ب ايإص ص لاس بالا
 كبلع جراسمذلاب اهحنعإمر ءجاي ةسو بأ يبسصوتلا ل انت
 ووفد باع ايئوب ويسار ؛ نبل ,يديجيو مالت اهلعدرو
 ازومللا مشع بربجال لان مل مش عر كيب رع يذلا انش
 م و/سنال بسلا تيرم دب ,نادةوبنلا جالس د لوبا
 لبان انس متو دوم ارمل كولن اء ٠ةداعل ار نسل أ نا كرخا

 ريو : نم يرضيك بالا انزانانيف ءالثلا بلع مدا لوقو
 دا اميبالل ب١ ناش مدادوتب نأ ب ارجل ليال ايا نم
 .اام عزك بولس ريش وس با ةيخو كول عم نوجا لوم ةدب انام
 د ارلا وادا تالا ىفنوه ّناطلمل الامر مش عج دونم
 لينمازمأو با اا

0 



 يللاوربلا 1

 هه

 لاق هما ب اىمادلامتل وقنوات الحا مهم لا يقع نيذلا أ

 نب ذل ممو سيلا ثيحان :لمملاو يعل اب أ حا يلعب ن رردنملا
 يبى يشع اوشا نبذل م. سابع نب اد اق ةنجلاول انيس انش ميا

 ل اباةرنننجل اهل! لوهوإ اهلل افو بلس نم بر ذل ةجرخأ نجح مدأ
 اقيملاش او اكنيذلا مليت م اياب 5 نوط نيذلا ملمتد ظ

 هسمدا ةعاطإلا ولام ممل هاش و ميننايلع نيكرابم ١
 احارم بيهه يملا بادعحا |ام كوئو اءاحاب انوجاتلا محو
 ل اذاذ: مانملاباوئاو كونو سئ نيملار داعم

 لافورانلايإ !ل ايل !تأومب ز+وب نيل ارحبو لامسل بادصا ميد
 مدد انافر :يرذل ا جارخا دنع هام ايش يلح ار اكزيذلا مج سابع نبا
 دوج ىلب مهبل نزلو نيذلا مح ليتر ولاب ار انل ايل !؟وممما
 ريل أوم ير دلال[ سمامملا 3 ملاعان ام :ايلع مإدملا

 انزحْوأب لام نعلن اذاد وف 1
 نملجرينيرطن أذ اف ةننجلا باب هتيئ نع وذلتابلااذهو
 »تاي ولامثؤع ىذملا ب ابلاورشسبتساو لع هتيرذ

 6 ١ هوبا ماعازربو و نواحي لاب هيب و ذ نم ل خوب ند رطن !ذاذ
 و بلع ب.اواصزدع قالك يلع اناد ميخواببلاا

 داني لو بالذ او نال مل انثث ييشحلا لاب مداؤإ اًنيح
 بارع اب ابهسس سيرد ءللاذ## م ابهرم ل لوني نا
 ىادداثءاولمج دا الس انمرسع ةيذالاب مقمدو 8

 نكن باك ادت اف نرد |نالذعزيسفاا بالام بلع
 رحلت منايب ئايصو ةبساتملا جر لف ليسا( ام نارتتع
 ممم نأ املارملزب اع او تبعد وويطد ةميمك فم
 ا برلأ لئارجوف, ربي

 ياشلالاومااولكأ اماخ ثم منش !+ مدلقنل ام وتم منسم اةلاح

 ف



 داما جرت مار ان اسر خد ميه اوناوبامج ياه“
 0 ياقيل لاو | نولكاي نيذل انا يلا لوقريشي اذهملاد
 رم ل لاتي دانطنم سلبهر ب تل زن ن مهب لتاقم لاذ
 را ١ دل اناكو محن ب لام بو سن نبأ

 (مارح وجب اهاط امل | لاوسا (ر ولك نبال انارتسال نع

 : تدل ا موب نواكايسياا اراد م.ىلجب ين وكلاب قخرتنب
 :ىذل ام وس رما ميل الروب اكار ان ن قلك|ج يذل اييسط انا
 رامأ أمم/و ام اماتلا مدبابلط ملي الايزكا وس يدم اذان

 نيس شرخ .نياريتا لعد منن احا دبات جوال

 ليتل الامس هاعرانل الكا ركذان القد متبل املا ا
 ر اكل الا ب ىضفب ملنيل ال املكان ا دارملاو مالكلا + عسوتلااو
 ايد اغلا اناس ناكر نلاب لكلا صخاناد
 را يس لال يحاخجش 0

 ركداماو دومففملا ع ا.لكذد

 يع ضال نيالا
 سلب اسياد شو ئىادارمتشاا ملل درفيرخ مادحأ ضن اك
 نزلا اغسل امر انما كلل او ىءول طناف لبا اود نوعرت
 امم ناطسكل طبخت يذلا موثب ام6 |نوموياةاونرلا انولكاب
 كسك يزلا عوقب (امانثال ا مرىلذ نم نوسدخب ىاىملا
 يذلا لونؤسد دونجا ىلمل ايان اكد نكيوتاو ا
 دولا | نكن قيشلافلو ب نولماعب ىاايرلا نول ان
 يذما ريا ا ركوب غلوكاملا ضرج انالكوإل لالا ناك ىاملانمع
 بن ينوب 'ض ولاو بصل طبخال صان ديعولان م ند ذاىابرثاإ.

 سال !اليثو امري اون :. ىروراإ ابرطت د ط يطال لاثاوتسارنع يع

 >- - دح د



 رومالا» ترمس ذلا]جرلل ا ولع طبل ماوت هلموامؤ انخاب س انا

 كسل [ع دعا: ناطبألا كسار رادع اريغوم
 انا ميرملا وعد دسدحب ناك ذاوحو موف لصرل اوس

 0 ميسا ل يذلا عررصملال ثم تلا موي ثويباب »
 ءايزلااماو جارس ال اراع هدر جقيالف م ا يح يا ايرلأ نا

 نإجر اب ثاسكتم أ أسنو هرومشب تاتلطم انباذاو ياو
 هلع اهو سدا( را نلنافنو نومزي يدل اناقه لب زجالاوبيرعلثت

 00 سدوح شيقل لاهرب تيرم لاإلا و ميلع مين اىلذص

 و وعش اللا نولي عب نذل اق نر جاي(وه نم تالدنران نم
 اضمسأ .ةرمرم نم يدش انلااملإإ ازيربجوره 0 ١

 ريع يلام يا م لم نمو[ دق رجلاة ننس
 نة دادبلا ]كاعد 1 0
 تداس عاالماو باضرم بابل «فلسد ادزاخلا كان

 ةنئلغيؤل يا نبطخ عمو 3 مدد هاج هاوامساو
 اجلا اجو عنو تسلل نو حاأعنن

 ا 1 يع اوه ذا: تدب . اذا اعمل 3

 0 ل الا غب ابمباتلازيرجو عوج اومررع نالاكذان
 العفن مرسم نخاعاا بايك نة انك ارنب يكد

 فملم ربع يعامس ايسدورشاا هلاخنجاامزم رداو زك تم ٠

 نيعالاو ىماببلاوهو نبدل 'ندؤشكم لسثو :يعلاو يامل
 تسع ليماقو منول ىداسل مبع هلل مّقو يبيع معنيوضسلاالىجأ
 16 نق تل انزاول ا عبا انوع لسماع ديس انا سكاوسو ىسوفلا
 دقلابهتماو 0 امملقو معاطلاب 0-0-5 يسيكلسل د

 تيلإتل او ةيلعل اللد كالل يو روهايسا مرمو زعل ابرهلا



 ليذو ند امال يذو هدد ام داق ةامملإ اهلين يل موون

 حولا اهوا /مسلالا اذه ءبله قلطار :ابحلا نم قدام سكر ةررد ١

 3 اًرم ان او مال يل ىوكب كابل اذ ل وزب بل ار انا امنلاولا
 1 هلا ربل لانيدي ياعم كلا نمتنلل هتحارتا»
 ان انييطا مسالا سدا بهوف كلذ اسرع دوطال ابل اهودلجلا
 يام نيرا ماب بلقل ولو دارا بك ب اباحيؤتل

 نيهجمأ اابرتزو ةلزل نام صعم ميرملابرداخرك نلاب اانا
 امل ؟ لمقتل ي نواتنم مس ا بابي كركر ممتيردما
 ا جاراخالا ببملس (مهس لك .بجاصب ارمدحارب ا«ييشاعشربدستو

 سوم افلا لان (موسواد خنفر نينا ابار مشو اميلي

 انهدإمل او نيمارينل ا«ياهرلاسازكسل انو دامو , ماكس ان! ارفننا

 اذاو موظف نم حبس لا ليقو ةردسيلا تالل يدب ىفاثلا
 رمسلا :نوعجد ارم اوسلو نازك مارجاوجروسملا وح

 ىلا باو نيإبل اريوطل 5 يأ خماتلا بيصخلاو لوطلا نينا 4 عوبوم
 ايلا ئيلجرل !نبب لجل اوه فشل رماد ان: يروشل اد ايؤرؤخلا
 امرك دس اذل درعة جم اريبففل الد نيابل لوطن ابني
 مثر داهرتدابلا عنب علو عويس ءيبظد مل ابحاص
 تيبب يفي فّيرو هعئر نارملادابلا بلا هو قبس ذ
 0-2 امبعيبسم مضض *2:تابار رد "نلتخاضاتبلاو للا

 اسم عي ييدردردا منا تع ملافن مدد ا يفرح زير وب ايورش
 ازعؤتمل !قلثخا دافذ رمالامدالاو مدا با اضن | ,عنبراعرم

 0 ايلئاج ارو مهد نب رجلا محلب اعل اذا ورع

 يأوي نا ندف نار ياهلا يرو ذل تيرا دنس ره
 تالثحا الى عيسلأ ١ انام (مجعملاعت ميد امهر سابع نبني عره ابك
 رهاب مدالال وان نأ ل قست ديزل ناكأ ذاو دحاو لون مللدإ_منبازع

 20 كه اوم 5



 (مم مهنب يللا نكل امينياملب ةمدالاو :ىلاةنمثحدإملا وكنا
 معافرابلا يسكب ةلبمل انج طمس ر حا منوكركلا هن ربه نب مالك

 ماسه مو جل ارش عمابلان كس از وجو نانءوحلم ناثذل
 اهب طيبسب تمل عقل ا ايل افيو بابو نت, اكنيزمتلا
 .تسيثريل) بر سلاوه طب او اعنا اهبس انئفب طبسب املا
 تالغربكل اسم نوجا سوساقل !ل اف سساول ارحام لسوءسنم يارسلت
 ام اكيتلا :داهحو ةدومج موككرهح كمر بففل اراطبسلا

 هانشملا ايل ان كساد ةنثوليجل !لادلارس ب وساد دنم حرذ
 فورماو انرل ادع يوارلاءرسش مانعا ليم نيس رفا تك
 فونَكَذ افي اوهو برسل اوهءانه نس ابدل انا الل الها دنع
 نمو كلذارهدارملاو الاوز اونكّلارشدو سائدلا سرمافلا

 عضوم ايان اكن اهّيح ءجولا ام نعل وسلا ن اضن و نولل اادنمب
 نانكلأو نك اكوراسسو ينم” انو نكلاو نابّرعجوهر هلم حرام نك

 'رخا نتلمملا ارلار نيسل ! عقب برسل او تربل او امءرسلاب
 فاو يلبسسل ١لل اذ ضضرال تخير نحل ا نك حول اردت ةرحوس ب
 -بسمخلار يرلا ايلا ةرائا مع هلص نم ثسحل !ءزه
 ىبانل اد مسي نبا ةووعب مىوبنت نهرالاىلا طمصا ذ !مهاياكلا

 اكعا كاقيا (ميلع مسن ميه دن انور تب اجحل !ةداسن ادحا
 الخلا كيلعو هلالاواناب مالش ا بلع ادرن ممله مالا
 ليتسايلاعد تلد اهرنت ايعدر حاصلا مالإبابجومأل ان
 ديلاتلا لب أذان اب بيحارمشع ملون ةير انائردحلا !:شرشلا
 3 أو بيهرتل اورشسلاه لضفلا لها انل بابكم ارهالو
 !لادعصرتل يهاردانم لسففا اوناكاناد مهل اهيلاو نسحلا
 ليجعل يا ةنسس اناتلفمامبابدجوف ديم نصيحو ثكاللا
 لمة! ربجلا# ةفل لل طيزلاه١ اذه مل متو بابلآ اللا لع

 ىهو



هاو مبابجومؤمت ل بلال يرادقرالمّدكتلانلَمسْونَو
 امال

 ا لوس اهيغأ من ماي مالا مسنة نمل خ نمو خانملاهت هنأ
 ةالشل ا يلع سولب 51ج عسمصم سمح

 هلل تيلي ويبيع نييسلا ملام جما اريساومجو ماقذاو

 رسماذأف لوتزسل ني ترملا هءنه نسخلارطش يطعادذ وماذؤاو

 كلا نقعبل ادارلل ![باقو ثمنا ركل او ل نتل ال ريب فاسوسب

 ريش إلك كو لون لافت مل فوت ل ب هاربوذو يبعلا

 يرخأ ةباور و جوملا ليك كلذ نيكو رمال اداجتكسو
 اتم وامقارب :ناانمشن نع اجار مثدوار اذاو هسا غاخاع نسحا

 0 نجراحم هردسع بروك بوتمي الكامب ميو دبع
 نسخ أب لوي يلمس اياهم ينبلارجإم سانل اضف دو .لمانا
 مدا سموم لا روب صخاناو نك وكلا اربايمرربلا ؛لبلرتلاك

 .تعنمل الن بد ضم نست ا ٌببرحنرم يزمرلمل !يورامل يبلع
 اي سحا مم +ن طوكنومل انسح يول انسحال !يين سبام
 ,كالمال نكد مد ,مالك مورق لحدا لكتملا انوباواترسو

 بنايات اراك تل دل نام ةدانز ىايسر (ى,يلم دايلص

 ىلاروصرخل رجب فس ونلوخادافؤ .رجاباذح نملك 204 لع

 لبرج خفت :فئاس اف الكم انياب رجوت ساخر ىو ةعباولا سلا
 نيم يا طموهجل قات دكلاوةاكصل ا ءبلع

 ملا !سرادشو لو اهو بيعمل لصففيع3 اف لكعم

 ةئسش تموج نم هسنا٠ابخالاىاو لب ايهرش لبق نام

 دماذ افاصل نافذ امإ عفف اجو ' منو تسلل اممنوجألا|
 ييهريكي داو امل بد برد ا

 زيارس اون , هةفن] لم ناع ال دىبر داوم دومسم نبال انسابلاو



 نار باز اربعلانيوماحمد ياونابل اوم ناسيا نيا دعما

 نسر دان !نولو ب نالدالا باهعأ ناك جيل اوما طعو ثارمع

 تى سيردارهو مومخأ ان ١١ه ولم نب لآل نباحزلال حوت دبح
 دبر ذ نم لمجو حوت يلا يللا هز 3س ايل ايست مدنا
 كلل يرو هيت لضم موو نيت ا:نئاقلاع أهلاف

 | 1 ايجدو سا الياخ ثملو ١و لامل اباطخاس لواومبو

 كدادزت اذؤ الساخن اثم لراو دوابملا نو سل لم نم اداكو

 1 ”لوفررت يبعد نمت الذ ميله لؤناو باسحلا مغ: ىلظن نم

 لامدو ةعبارلا ايس :١ يحرهو نملالجلا وب لات ايم انكم
 0 ياهو تكد مالها قابس ةءباسا 0

 أ ابابجرع لانج ءالثنأآ بلع هر هرك ميلع

 وس ةرخالابءل نملك, جرن ابب ايس اصلا ينبلار املا

 اسلارلا ومص يدب اتللربتج هلوقانا متنربم قاعد

 لاقاطه هم اوس لك داش باملا مدل لق مَا ص

 يا :رحاانذكيدت ل يةدع لاقى تم نمو ]شلي ربج
 با هابحاتلهاو هبابحرعأاق ١ لاك همك لانيو انهت وا

 ىلا دو فيلا غئاو ةئيياخلا معمل فبل ئىعو خانم
 ركل كدر ام وحق اخاصن اذ بابا عما
 | طال !نرا راثدرابرعم] بدو ةيجذ او نيلولل فريون مرمع

 53 هياولات 6 نور اهل دس افن دا ةعاط#ءطانشل ىويس
 ظ رتكلأب ان از .اوانسزاو انرأ جونكر !سوماثلا مدان ليج

 ظ |دوس ايوصن ”...٠٠ .اداوطشن ددراد ثراوسي
 دم فصل اوميو ل أدوا

 باجاكنوم هريبصب ين كب تينانل ا ميكلاوهو نقل رشم ار

: ١5 

 ولعت



 تول

 دس نيلنل امسدل اطيب وابو ناضللان اذ ءيباماردعب قفطتا ١
 ساسفلا نانا اد كا زل لمشل ةناراذ عباتداوعو ءسلائناضملا

 لداامرحسلالا امه جل اروسالا م اذ هو ىباسارطمب ظن
 نغم تنا: يون ىب ا محا لعن تمل مهل زفكر وكذا 1 ' ثمان سداسلا لا ليجر ومال اوس نايم يفملايف هايل
 رهانات اق ةراسلا
 يندجب نضفلو يفك ىلا نحصل ا تعرساملاّيدلا لوط
 يبروِيبس رششناو يلة نففشر ابدل ايحام و داذو
 5 دلاس ان ةلاو دس تفرش« ءتنعذا نتي ذل لوفل ابو رك و
 ىف 2 ىرحاطلا ءبذدلا نح نيررعوب ارجيشيكيبلاازهولاو

 ظ : برع نعب رول نا لبي نلار ذحاو 0 ايا
 روبيعتكرخاع يردهاسو يدرب وسل اويديص اف 1

 سيح المص ةلشملا. زهطرطو ميل ١ نم ةاناقل 3
 ١ عالو اهرسز م ازوجيالد 000 0

 ىلاذو 3 ميمو! و:لكام نبا زر ماننمو تمل ةلينع
 'انناب اان عتنلال بيلا ل اعلاىبإ!ةاراو بجون خلاب

 «بد8 بباكحأ قمع ات ديل بساع ئازمعملا سد
 لودنمل ا ميوقنم مفلتلال اسؤن ليئل ايه طقس 00
 :لعاولا ورا :نايالانعبان بنلاعوجرم اريحلا,يل اءبيرد
 هر الك ىلا لقسم يعل [لهم يدهن لال ثيم زلبو

 ييناروكال كلذو هسفن ل ماربرت مظيبز 0
 بي ١ اييوط نم ايئرشملا لوطن يابن تبرد :نداك

 مع نعبب صقبوهو سار خب نم موخ هلوحو امإ ولعل
 ؛فكيملاعن لاق ىلاع رجلا بم د شم مجيب نومي ما 5
 بلعاض نايل نسا ليي يأسصصتقلا نحال عرعتن



 مان ةلخل اعنبلاو داضلا جام ابابج رمل اوس ءاددلا يلع درذ
 اا اور جس 00 اقفرتج اد
 >1 وب اعو هبحأ :اهحملا هَ هدم ردادولا بخان لجيل

 تار عزم دراعلا هو بيا ريع ا يكواضمب

 56 طوارباو نب تاجر انفو ليس اهلا و

 ةسس احلا 0 ماللا
 0 نيو ةس د ايا امن اين ايإ اوهصرعس

 ةريرجلاقاذهنمطبت م للاو ةالصلا بلع

 يف ااج هاما ذ دوا دع ل اة لحم
 : لحن م او 5-6

 2 الريل معبابلا ما عدت اجبت
 >دراب اجا سوارم ركب وست اج أ

 م رد اواع هرب اوهيرثماو ءيل مزاج هبرمو ةيجيو
 0 عا طع ليج وس 1

 ]١ تاهو ىيببلاو يل ام هر ارميكلاو

 يا اانتفراملان ع ملأ
 لاو مين رمالاملا امهمدا ةارم !ميدسسللاجرلا نم
 م 01 و مارلا ا
 رد معبسر !نالا
 0 رو اياد كش نم كل سارار اما
 لاعب دحأ نسلئيط_لاو م ادعو موجب

 يدلل ىذ ءىم ىو طم مانع

 0 اسر نييباسر مقام هوم اطمرال سو موق مجهم
 . ل اةزصازح نعدعل اتفىازبت : ماع داوبرموتم موق
 ىلدإا هن اتاك ل صا برمم رجس [ىوسو مموتو كرم برمج

 م

 وم

 م



 منال مسخ جواس ملباللا كلا اواملاٌةِيباربحلاب نوع

 عمر راديعان كلو نوعردرمف 2: ناكيدلا, ىلا ىاملا يدعو

 ريكلا لاو ىف اداوسل ! ءاوبوحاذ اكمسار رم لساد
 00 سائلا نمورجتكلا دعل اواهارد:دابلا نعو

 حاملا ئضيو محل بقنا دس دق ماب رنا درع

 رلاو د ايش او بون ابمموأ كفل اواو نمرم طا أ
 6 قنالادس يا ذسب نلمح! ذئماسخلاو ش

 بول اتوب نو دولا ابناج نم ييميمل افلاذ نمو اجلا ٠

 ددالوه لليتف برغملا اجزرمو ىرملا باج: نم نيب
 ةيلخدم امل ان ميسا لوب !افوه وسو لانوعإلب ,يدلا ىا
 وماذان لذا 5 :راج ياطحلحاهاذ باحويجب ةثجلأ

 فىكو م أب ما ويلا دا[جيناربع نبأ يس ومب
 !داهطاول صاب اهوا انمايب وأ اذاؤن ب موسم ك وازلالا

 مجد اوطرعايا :سساانيدواضابب بر ثم نولاظلا

 تاتفل اع يرولالاةليوط ءانهم بارذكة لمملا اطلا
 نار ة ونش جرنم ناكلوطلا +: طرخملا لاولج] ببذو يشأ
 ا از ةزمو ةنل اسواوف ةموسطم وشف ةحومام ميم
 بدا ميد نب ا لاق ءةدرمم ل ِبْد جرد + يروتلالاق

 بع رم وجلا اق 35 د. ىلوالق 5 دل اوهيئاكلا

 هول دزاءلعو س اندوا نم رعاجتسل اوهرززتنلا هونشلا
 0 ديسلان ل افيانش ميلا بسنت نب يا

 لاذ ءافلأو يلا لاب زن واغيق هل ار ا
 ى اروثش دي سولبجلو ينازعملاز ادجوم و ذافنل نم
 1 ءؤص ردا ثيدحابد اعز وأحب ا امنود ومشز اج

 | معمم



 !يضبومؤاهريسن موال اّمرلا مدأ ندي اردننااَم قيتحاك
 0 داايطلل لاق و ضيببالا دال تو لادا اطساو

 علونسا ما مهذخعزتو مدارس هيوريسل ايام ىلطبواضبأ
 ٌلجانجإا لنبحمف ١ او هلوهير سان ملل ياعيومنا
 نضيبلا] اجر نوللا نفل اخانب ايلع لوووسر ع نتاضبب جرت
 ران دوللاوب :ةزلائمل ا ولت اناذ زاوحل ىعارن ركولع يكأبل دالو
 لف وتل! بخ اصلا قا نمل ىؤخنأ نا بببس يأ ةيديسلالا
 ناكيللا ل عي وسناعوربو بالا هر عرس 9210

 عامك عامش امن اضمن متعر دم نم هرب جرخاف نوللا مدا

 يح ترمس يلع الامل د لاكذ لمست ةيحبلا ودفء بد :
 د ةلمانند ورب ملوجل تنل اب هدص
 اللا هيلع بوس اخ مت م هلا ملم دراد .و .بللمم مهد اياص
 ياهوو جم لاع رغم هاخن اونلاو ماصلا ”هالابابحرم
 ناومانملا كونترول نضرب بم دوتل امعزل اعزب

 دردلسا بامر لاذع ع ط7 : لو دعو
 انوج مشوا ازاجرسومافل اهي داق هزواج اياد سد الع ولأ
 ؛زواجو هريعزاجإو ىلخو ل قرأ امأ اناوخ هزاجم مبزاجو ازاعواز دا رووجو

 اناس عا انا مارال يوم تب سو وبلم ههداهاسحونلا
 كاني نب اذر اعل انا ليغ اّبانمرتكا

 امال نال انا ب ةلاعام و يايا داع لاذ لزياقلا
 ل - يوب دوب تري | يدصي نم كلى نسر وص أ
 0-0 يلعانزح ها«ماكب ثااذدب 1 قماتموللا

 ماكلاد لاذ ثايب يباببسو م4

 0 ا منوع 1 : موك 2
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000 

 عنف هب خر مو خانه ىنا هات ا

 ميم مانا نباناهسانيإنوةينوموزب ايسا| وبي معز

0 وومدداو هرمص]إ ذو مس اربع ةانعمو لاو
 

 : «رشو ع6و ةزمل ادوب ب اساهرمْسا!ثاذل هسدورماهامل ير أدناا

 زتزادصد اذ احلاو دواالرسو داق مدارج رك يإ ايس ] امسا
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 نك مكس اريل ودلع ازا اباجرس مل لاف بلع مدد عدم
 ا عج 000 نيل انيلارمكا
 ىا اويزرمم .رجما وبرم لل نب اسرع رج ةسرغع لاب

 5 ل ةسطان, ارنا ام توشن أف سا جلا سورؤم
 ىالامو لاف هام يلب قنا لو وسارشلا نم نمراكألا نيطن مىضاو
 رح اذ 1 ةراحل أد سابالا ؤنالو لرد لاه جل صعبا م يأ ةنجلا

 مه ليف ّيماوتيطب مؤشرملا,اوسوتب ن اايرمارسرسلا ةلمهاا
 انتل اذ ىئردل اب اسافاعو اذ دخلا ةندكر لوخناداوت
 درزي عرش ,رجلاب داةدسما مب ممارخااذان
 دحأ تلز.اليل ةيمح يد أب 2 ب مرقم

 را لما حطي ادرظردلا ندلماح مح يومب نا ترعب لك
 مطعإلا مثد تلال اد

 روحا انا ا 5 واول د
 ب دايخ ىتبإم ش ا!دل_حدحا نع

 دحارع يد البوم او «ىبيس ا

 اًحامواع 2 رحاو ]حلو برخما يرش انيزس يجف

 ا اأذاد لوعزلا وردكم نالرذ ثيدح#
 - هيكئذلا اسارلاب تعانق اذله طاع نيثرقلا

 ل تاما 2 ديلا دسجلاب الحب نينرتلا
 لوح مولود واروع يذل ا اهل لومربساف 2: يلعلا|
 لغسيل يبح بعكس بإم شردلا ]حسابها ان ات
 9 5 «رايسسم لانو ماع ةرا مسح :ريسم هيبرذ
 مو ل امل ايدج داو تلاابعللا
 اح 00 لذ كن وغمرب ال
 تت جلا امس الماابم ع :ليفازيلازهاو

 لامو



 رو.نماياجت نومبس ىشرعلا نيبو :كيالملانيبر اج لاو
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 0 تالملك عم نل ف اوتمطب
 نامت كيل ستار 0 5
 0 مس كلبك
 ا لوما فش لاو ناقل تراهن ان بنمو كبالملا

 هس أبالا 2 تنالودوحالاول اتاياذ دن االا2 تلو ل وخال اىلوت
 هعباسل اروزالا ع ارذات زن امرأ نلماوو نبأ

 ترأ ةراجيانب ا ىاماك تنل اهتمستفو ىتيشا < لانج يع
 تسصسصاع يطخنل اذ 37-5 اين انكي ديوس( اذا

 م مءادما تمحاغ نيل شعل اباؤنلدت ضعبلاو
 فاو لم انذ ناوعالا ماوتل متو اسفر انيذلاو يس
 درسا نال ناب يم هياتم نع 3

 امحامع ن اواملا: نزع ا سد عب دخاو تاثالا
 ئ امازعؤب انيبالورمت امس اوادناالا ةيسيم دا ا

 ارم اقع اروكنو نلت ع سارفلاو ايههنلك انوكب أن

 دتوتؤلج م ىف الك الع مماع ارسم بلا هنتر 0
 ذا اا رشملا تالا راينا اهل وهوىاهوجؤلا

 قي الدب ام ةلمم جس هرخا ئتليماطف ارد
 راقلا بو بد ةخارشمج لكم ىليرتلا 0
 0 ا <:

 كي اول | 1: مون دو يس اهوضإبب طل اذيإل يس 9 0

 هاوسل 0 يو نول يان لالأو صاروا كلا

 اهلا ارسكبارعناولخ ذو هئاولا» 1يزلا وه ءاننف ضابيلاد



 اسهديذلاسرع : نارلازيمظذنو نماوجؤأ يباوافافاملاورع

 ايات باؤتف نايرل طم دالا دوال ريع يا ارهاولخد
 رس اراو. :يزلاول انك ذ ص يش منالا اانا جرذوذو ثم

 يمول ذرقد .تساوجزف يلا نغم فاشل ادخار ارالغد
 لاا وجدلاوطبب امد!هياولاإ شم تر 0 ولأ

 00 رمعيببو مهني ىرثال مءاهشاملا| اراهث يسطارتلا
 يب عمد, تاهل لمد ماو ا

 ماج ب تا ا ايااطلك م ىلا ١
 (دعأب الحا ئينيرمل ايان لوب ريزعلا باتك لاش 5

 عم تعطر ساومل
 ١ 01 ان لانو سيل ادب ةكرشلا
 رم ىابتولا وبن مالا خب يل يوب هيون سبو

 تعا سا(, دوم نمو كحلي ماباوطلك د

 أل انبا اول ار نيا !يلع كلذ قست تلزناحل ل اذ
 ككل 22ش ىبل ميلاع تن الا ساد وصلات
 نبا از اناا ردت نب اي نبال ناقل لاقاوممش م

 لاس ودنا ناقل لاق كوم انا هيونظت كيبل ةيادر اد
 اناب كا دو ماظل انه امن يتب من اياا وطلع م مال ايوم ع

 ان لااله لألم هب نارها م كوتور ا. هنن هند ايحاملفتي ْ

 ب امس نم ومو مهم صخب (هسدلناك وع انام ةيالان وك نول
 ةبالاءزهةنروكزملا ١ نا عيمملاو هرم اندد
 ه0 اهو لسماع نقتل رع 0
 لثادةرألا ع هللا 7 مطارد مكريلى سب اياصإبتبلا
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 ينصب واراملا نم نامالا تيشاع اذ داب كر« تام نبذ ايل 1

 2 دولا نيذلا اماو داكرل ل يبس ىلا بسس ثو دامب ثار
 ١ لاب دارملاثاملا راش خ4 امسرطأو اهل اسماظابك
 ناوباتف مير زب اوفرتىاؤيعب اربانشاتلطم يال اازعو

 انج انوخع بد رخاوتدب ةوس ياخ اق م اد 0
 تكذلبشو م.دان جرم واحلاض ل يعاوطلخ فب

 يبست م يو سيخ كل درعر اميل يد
 أ نإ يف .تلزن بفررومغ مهدأدنأب :بويباناميدأ

 9 ديما مدخل ريم ايراوس إب مئااونشرا عاجو
 مانو يطع لد اييتوابلا ١, مإخنا !اونلحو ئيلختملا
 لميك زن م ريت ةفز صرح فل ز-السرلذ دختارئاخل مهل
 ا اماو ا امال زن ئعاف ون عادي
 0 انلاو مفنا ا دافانال |
 2 و .لونربسشت إيدي ونبلاداقأب صواب ارش مر
 د 9 ازثالاور انّ ازيد ارح ا[ بد اروع ابارش معد
 ساو نانو اذاتوا دلال سرالا تلددت ديدباأ

 ١ ادا روب ,مىكك و اسخاوب ر منصفا ِ

 ايطار اما الا درخاام اما ذاذ اهطل ايون ان منانكذد
 عاما او 0 هدوبر كدر ومإعلا

 منوم اولا 2 نمي م.دياحاس 5 3

  0اهنيررن ارم لاا, يلءاتيع لئاقم انو
 رجالانهو يمنارسحو يدغرل م نم مملت :ناكام مدا عزا
 معو يان اىددد جوشو يسيل دلارسملأو انهدارملاوه
 ةطنقوخ سار انلااووظنا المش ريل باب ياهل انلاومهأ
 ١ سلو اوباهاذا نحضع نم موي صتخذر رانااوةلجلا نيب



 اهيطحد ان باعمال مباهداوأ و داوضر مادو نالاولخد

 أاذافةثملاملا اكسساملا نع دد ايهم بلاطو! نب اذافو ئدلاح

 لشفب نانيعابهخ نم جرت 00
 لأب رم طي[ هر الا عبرسكيي و هيد( رسطبب اهعرحل ني نموملا
 ميلعتم ميل نولوتي تجلاباب يلع لبالملا حاناتْمو

 3 م.لاع مدد ايإ مريخ يالا ونيدلاداهولحد ان

 متبل افص:ءاذأ قوي اننامو 210 كيجلاملا نانا

 تحسس اص (نواموم مإكو تيري عموم ذيذلاا دكمإب

 0 نر سسيطازللا امراكرتعس ام لسطح
 دل لد ريعان لكد مزاج يئافربن يا ذعر ب 5

 4 و تيبلاؤخدذ دامرلا“ نول ياي | دامرلانم
 ممملك نزلا بورتال امو نميبل بال امهلب :نياللا
 مي + املا يغايام م اريخواع منا لاحلاو يا ةودندلا
 دلوخد لا لوسمرلاأ مية[ مل 59 د موكب
 نينسرملا يد عيوصساو# ايما تويبا
 ودول أ ةحلا مل ارمدملارعا متن نيذلا ينعي انايا نيكس هن ائا
 تيبدلا !راكبلم ن اةمجدس ةلسلار لوخرلا كلنا

 ]مول انودبسم موب ءلخني تيبلاي امياذاور ملا
 قالا لوز ادهم مجدرخدمب تيبلايلاها بلا نودوعيلل
 رولي ببكا لاب ماج ناو متل امويوملا كلذ

 يي ايلا 0 مهلمأمرخأ اونو ايل طتس انجل جث كنع
 7-5 امرخا انوراونالا لاطم بحاصلااذو دوجا ثرلار
 رخأ كل ذر قت يع نرلار هلل واع بسن انادهبخمدارلا
 ةكيلملا ركل علا داذعإلاد برأ عدرلاو لود نم ميلعام
 ٠رثر لك ميله سد ا يدع حرش مت ميلع همالسو سد ات ازلسم

 روف



 "م

 يلا ممل تشعل :اديانور وول اتيببلا سس: السلا اضنن ارهب
 اااه ان:لشإ سبجٍب ومش نيللازذ أف ىدننمل اال
 هدا ةهدتاطارسم لات ءيومسراطخل دب اوصلا

 حن فلا ايلي مالكلا مد مدخل لدي وكلف ان طفل هولا ظ
 رع اخ ملل يدرس لا بتاج
 انه ضيف لرالا ندوص يأ جهببام يجنب انبلاو هلولب
 نيلمومل ا: ضيلل. واني شبقبت كون اين طسمام يم اميلاو
 "لايام نسدامغالاب دع اصن ارمزع ىضب اتل اىيطل الات لوميا نبع
 يس نلعأم يمرزاهأ ايؤصأ نم جرب رج يا ذاولزاشلاذكد

 ىع ىااىل ةيمكس :ثيلف براويز رطملاو رملاب

 ا 0 يديم ميج جم
 ىلا واعرمهلانالطا ءيةررتملاد يرد ال نب ام ميلع
 ايلا دقوا ذك تئممام اماهمر نيام انإصا ني ىرع جدملاد

 ىو كاد اند امل جحر ىلاهن لاق اكرسوفنل !ةاببحإلا
 عهملانم بيرنلي لائم الذب ,يطريوتب ماىجل هينا

 دوصمملا مليالمم عرب اووللاند دعطلا جارجقنلا مدهب
 دء(رم مولد فامرا مارق: ن م عطلا ربات اناو لم لم تالا
 يضناويفنل داع بجوملا_فاسرا مسد رع : مدرع مطااربوت
 يجن الدم جيرادلا ةميراربع فبدل يأ مكر امرا أو ٍْ

 لماالع رذلل+ رد 5 تاو افبرللاوع : 121 اييازاس رلا
 (رلا ا: مهزل ملكنا يلاهت سارمالاثنتم اوايبداأ 0مم ابر تالف

 لبطل ايامه, لم نساهءاو لعل ا اند كوني ىنماارمؤو
 رعد يعلاطل انيك اان واجي نس يلا تالدع
 اًكنومربملا» ايا «عظتب ماع نه اؤلظا كونا رسب ربسي
 ريمموكيو مل طالما رد ثبجا ارا انئل اللطل ١ب اشم قظلا ىلا

 -يل



 هن ةلسؤل ان اذ اكان رواداورج الدلة ايي ا ذاوةءدسلا

 لوادر ؟وامبم اذه حرش موتن مدتو ةيالأ وطفل ةقيرولا
 سب عقل قرط تلاقد اف لك "م ةقروؤكيام ةلاخ لت نم
 كملُو خلباتل انا ذاب اقر و هيبطنل بادر نيبو ياهرل !ءزي
 ترديد تلكنانركلا )9 ةمهاشلكشل اهب تل لمح ناب
 زفلابعايا هل رعركلا اب لآن انلا تلدركلا تيئشلات ا

 مو انيللع أم ةيمارما نبات تف لشنلا ةياعر عم لب عاا ذه
 ري ايكني ذامافن ا ا مامجإا دارا
 مالدي اريشبب تلوق يا تريفتو اهيسبالو وداليا ينفبام
 تيراسيوم درخاملا ةلاحئمتلتنلاي١ تلو اور ابو
 5 م لم أرف :حومنم رجول حوسفم يارب ارجرب دانؤفاب

 رس ات اب,تلون [تفلو ثتدرعي سوح لم لاوذ
 يام اهربيملاو ثالشلاملا كلوت لاني الل ينعم هضراشالو
 بِاَتلونعام ضب ياعانيت ا درلادحار اًضنْد او ,بداالا لاعب

 رامهررحا هل احول اي دالا ابل اهنس تلقنللا تاونخ جيكاورطلال ٠
 ايتام عد ايجريناهدعبو ادري ز انه ضفي وانو اي انيدعت

 هيب ايل ايران هني اهماموصي ا انيمنب نارما يطتسد
 هلل ال بذو جار اوضة :بسفن لاب يذلاريطلاومو سارذلبذ
 اذاو قابس اماناجرا ةقيتحاما بهذ نم ياس امدارجلا ب

 كم انقاب ناردج رد, يلع ميعدرمب مراطزأ مهما اهل صا

 اتسدلا ناره ان ارمي ايندلار اد ع نيرم اةيرجعدارلا
 ليحل اة ]رجا رانا ياهزهان ايكيلم هاياسصأ انف
 كرتماهمر أ ياع ن اكياس ميما هي ن ارم ناتطلبل !نأرمجلا اما
 هكا البس ىيسرع قككاو لييبسلسل !اميراميو دودحلا

 لسلس هناد قاحلأ آل لست ةلوبم اهو ةسالسل ا ةرلنع

 ا



 اًمعاو يراد دس ةلالدا ارا ثيح م وضرصب منيف لها دان
 لسع لير جزمه أب هلا ميار و مةغنا/تارئا رسل انيرارمرلؤلا
 ص بيير ابني قلالادسوف امهم حا سلوي وسلا
 "دافور او يرام يو ةئلتخل اناولالاي زوامل نوحإا نع
 قابلت هيداالأ ءلدبالا متو اينو لولي كن اءانع ا دااطإلبوا

 لخدؤحيا ناو عر امي ا ذخا م ميديلع تاور:
 دردلا نرحل يس يمدن بز الادرنن وكلام ءىدرشوكل او منجل
 واو ةريكل لي اضند ارث وكل البدور وكيظن لاو _زئلاوثكلادأ
 لا هنكل رسم م اايال اوروبرجلا يلعب ذااورشوكلا يل ايفا ١

 رابثل ارمني اري كلاو وى لكم وشكل اولي وكل سوم اقل
 يئاهرامجا ميز ملم سين ليلا عرممر ىبملاو مالمالاد
 رار وكلا داع دوب اازخا ملل رتنكلو عيديتل ام ناسا ايس مارين زا للأس ناو ملكا ارثوكل ايا عزخا مملوت او
 ةرجلا امن أب باجي ان انكم للا قابس ةدجلا جراخ
 (ن 16و” |مزمبعال ام ةلجلا يل امرذ اذأدن .ثح يمل ان زهر لسدأ
 امل (ناراعب ةفرصل ابوس مايي رهام يارد نانالارلجرحاظ ةرلملا ىرمإخل الب يسار أس اي ارشب بلة يامر شتان تدع
 هتامحارا ا انمتنلس اسمر تو ناقل خفي ضرفل أد
 ىف ضزفل المحاو ءاتفنل لكام نم كريؤل ,يطقن امانه دارملاو
 نرحل طم (بملام نع عطننب ىدرتملا ناك يمس طفل هللا
 لفل اما ةكرصلاولاع ضرفلا ةيإضفا لها يربجرت درر دنع ةرنايثب لصرفل ا ىدردادوك يجون ياسو رثلع يبان اشم بلا
 يجرم وهز فتسسسبلا  ضزلتتسلاوءرزموملابب زباس !انالليرجللا لدم تقيم لاس شيذارطزلا | اءامابرجاي وتب (يميلع ها
 :قرصلانوويك ب نكلو قدس ارا عؤجزفلا! ملفا ةإ عيجاذهو

 ف



 سي اهايوهاذاف نبل :عيلم ساياس ل انزل ايس اكون شلي
 لسه نمر انباو نعبر اشلل ةزلر خدر امهلو يطرب نبل
 اميئاذاد ميار او ولد عمجالبل ناب امر اذا و فسم
 مقوم هايس تايوتا ف انب ميدل ]مالا ةىلج ناك نادر

 سوم انل ل اذ !بانذ ذا دومنم ان ةدحولل ةددشس

 بد أد اريعبل اين بشل اوان بنقل دك باتذالا
 0001 ]تنسو ليال كلان رم نا ناك جلل [ شبا
 ياخ! اكاميرسللن ريطباذاوامءاتق لااا اال انك
 قيما ارخل البلام اينجل اسومانلا ويد يح

 د انجح مم هين اىنجم دوال افق تاخد يايا :

 يم نول لانا سال رمي علم ساس
 داتراامإ ا ا

 رز ل 53

 ها ا مكين سايس ةيارو إما
 د تنجم مذ . 25 فوم ارردلا بان

 ملمع هس ايام لعب ان ل اف ممع نان هو ثوب
 رخام د دل ايلعو اربع و بهذ نم ءانذ اح نبل ةنييرشوكلا

 ءماونارع لي اع تل املا هووسم نب سادبع برم اعنممو
 ءامط اش مايبي يطع ارم ءرثوكل اد انرك وكلا كاجيطعا اناول انن
 كاذب رفاذأ دسم هنيملاذاو اكل وجدددل تراب! نويعر د
 ارمدر كلون اردد كاف ليما الو ةقعااروب جوع
 باةنيركوا هنا ان جا تقولو تردتعا ليركلاب

 جتانعض : او لملا | نسالجلا للعوامل وا توك
 نئيقنلا ء”بابح 5 لكك ذ ههادهارو ى زمرثل !مجرخا 6
 للتوراللانم اعوان هان اطم نيت نايلافث لاف

 ايضا



 بياركوأهير انور اهم ايبرمابادعاو تبادحامازختب لايغلا
 000000 فلفو ياش اك نائبا اغلا وب :طصابازن ١بنامانثدحاو + 01010 رضاربوئز 'ح
 لانو ىب اننا دماج ورعسجنب ديع لات و :وامىةعرتم

 اًمازك«و ,الكلا مال طاباومل ادهنجاد ومب 6 ةييدايم ةمرطع
 فيفختل اباباد[ي تكاارتواضعب ممدعب بزة ؟اببذكت
 بيزا ا ينحيوهد] ذو بذدلا فو ةيذ اكل اروصم

 اطعاذ ازبح محار اناا ابان طه ليد كمان سسك

 . ممم ميرعم اهعار وزب بذواونكأ اصاطع
 هلك هدد ايام كيذا بارما« ي وده ادمان مل هم

 ردع ىس العلك دي رخاد ماغي حرطول
 لالة اجركع ةيبائ ءىم للم لك اميننخ ماو كيلا
 ران بارت ماسلا ايو تطري

 مسج »اب ال بح عيرذ ري اخلاق يعبسم وأ 0
 جةرحاولا يف نب مهم ادحأو نارانب د نءاورمعلاق
 دئاضلاو :» انتو سابع نبال 000710

 نب عما كت انما متلك لب ديرتل مجيب الاذةيالا دنع تازنال
 امن! اوهرلام متاوركع يشم يمجتنرخاا سبني تاو!
 تاتا .:نزخنم دحاوب ول . ارامل ركع :يندأ
 يشكر اوزم مسطلا انامل تلح رب دلك ادسالاوبا
 ينس : كم ندد ملاعب بوتس أ اثد مدل يديم ا ائبومك اك ينطب يلم :عبصو عرس ظ باع ركع
 لقي انجل ل حرش ضكدر ,انلا عرس لامن ةعشنو ن نبال
 الدرا مك نالمام ارانل اب اصاوا ايذرل اانلفجام د]جوؤمرس ا
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 مش رإيلا

 00 كيال ا بلغت كلذ نش نييمدا

 ”اخاناول اف ّيحمعإ ةلاللدي ا امرأ يذلا ةنتفالا ةلشلا
 ناوعا ماها وركم :عستنر انل !ةنزخ ناعما !زتماياو

 يدان ول جيزع بدال أ ميلهنالام 1100001

 ل :انيايلاع لانا كيه وركب ةطاعومو ةركذلال ارامل 4

 معفاة رشخ هدحار بل نمرياطن امرردل لمتل
 جدع دل يذ نوصحلا يوب دومسم نب أل اذ مل 0

 روس يوط - كرالث يومسسدمو  ىفذلأ ميج املارم لع

 نعسم وما يدر اع « تقيقيولااماذ بهادان ادد

 ماريا اءاذ خف انك اريورىلم نقد ان كيلا اعاد

 ايل اارتلظب ا ثلا ايدعل ل افيو نردالا سررياعذتيف

 لل طا6 بوم دملل يذل اتلظباتوبزكك تنل
 اخيه يباغن س ال اتاك محي ع! يوبملل هسيشللا
 فىدح + هج تعفو 0 1
 ,ت توسدرأ ل اقيرحشل ةروم ي؟اداصرم نن ا(]ة واطي

 ءتسسدرت اذا ةويماع (ةيع انويمر ابوه لتنّدو هل ثددعا

 منجانأ هلوثو درمل ا ميذدصارل ا ديورب درد ىزلان ام اداسرملاو
 نسابه نب نع رمستم يدرور اذكلأ ددصرب ادام رحماك

 نع اهلوارام بقل اليك ىب اع يلعنأ
 لايف انلااز 0 دال
 0 » («نهازنعلاسمو تلال أمل از احةماتاءراجن اف ءالصلانع
 مب اجان اذ ومحلا نم لابو جبارلالا ازاج مم اتاءاح ناد

 0 اماما باجت اف اًنعذ ايو ىساكلالاز ١اج امان
 1 ُبعلاب ,باهاملازاج مان امباجن اف ةردلنعدايذ

 ينل اكفنا خا اناا

 يت



 + ولف موفانبحأ ذاةوونبلا اكل .بتلطنا عرداذان لاما

 ان رساننأ مرحل نولي يدل لا لنرحجاي اومم نما 4
 00 الا يلع رايها زاخأكلام
 تلات هجرلا جولعلا وسومعلاو بما ١1:6 اهرحر يلحاف

 نيا ل0 بو تطاوادجدع هسسعب هنّ مدع سوم اقل 1:
 دل ودلع لا يدوب دنع صوان ايري هلا رعب عب
 ا م ل يا مقل رو ىقشسا اء لزبل

 يتم يبل ندد هردد املا نئلمارس ىلا نع اه
 4 يونان دامو از ايل اكترس ا نال سصاخلاو يىلعسا

 ىلع اي يعسأم اىاسناما كيب مارب لاه د اذ ميادعايوام

 لم اذن للا يربب تمل مين تدب باد يط انيارللالا
 رش وثيا زاك نطيل ايخل اهيل يطنبذاطبا امام قش
 2 يواملاى همت ا اىةيمل ا عايبدلا# ايي
 داممهتشنت يلا .ر اللا رعي وخلل !نيعو شرما !ىنبو ميريزم ام
 ان[نَتند بال ام اقمركذيذ ةنيصحملاب ملحمات اقم
 تلع ّ ١ تملي و يملا مدس هيلا فيسم يواملاوح لحل اذ
 0 نم نيلرتلأ عاطنبسبا 0 كيابجنير

 ميل وسا ولابد انما لمجال انما ! ب

 0 0 ةيامراباو يملازمك ماللاب رائا
 ميدادابل انيهلغو يونس 1

 0 هيطويس لاذولاك م العلا ادار ئاسف

 قرع درا دلالات "نيل اري و مى ضرملاب نونا, روش
 وك ةيجلاو هللا ةونومو كيالملا لم ميا ملو ميد



 دكر ضزااواهشل نيب أك تجر دلك نيب ام ةجردذنام ميدو اينلا
 كميل ىساياصل تن تاقإلك اننسومب قرلاسل الى متل اك
 لرب ر مؤ ند او ايؤلسالا ؟ هز لكلماازدم نس

 :اكميملو ا المت ةيدسلا د هّرخ انلم ماتم ا ازعل لصب م هنا
 قلةيايسإ امم 0

 ل ميهوك ذاوابأوو منام اسيل: ةراكلم و

 : فالعمل !نء وامس مملقو ىلا ساركذ نع تا

 فاقل !ب طق يد اول بستنسي موامب طي هن اكد جاسم رد

 ١ىداملار بالذ رم ىطم ةددشيملا د جليملااطلاو ةحوتنلا

 رذابا بسناب هيل احربتار متشل اوهو بسملل اميدرعب
 مس ناوطالا تيدفل :لسنم احدد وهل ءارابخ ابا بسيبد

 ١ ا توات عمر زيدا سيات . مسائي بسيد لجرلابسيب لاق يدلاو لهرلابسي ارباب
 دبا ئيلم هدد اىلموتبل ار دعا كل ذوب مالكل (يايسو عرس
 الاجل عكديدع سايقصممأ ةمزتملا نرش ؤ جامرتلا ا
 راجل ايرصوب مح عجل ازهيزواجا خف اليربجملل ف ىننلا نرس
 يوفر اسوزلا مولا لبيب ت بلع ههاهصينب انوا كوب
 انيك ان م/م لعراسب ا ملل لا علنرمج ميلاراثان
 تم انطلاو تاولمصلاو هدد طرايججلا زي ىس اياضيلبلا
 دار اف ماوي ومما يرو ىهاانيأ ايل اطتءدد اناف

 مطللل انو 0 ا لم ساي صولا
 7 ب انو جمل ابدا ضاحابتم عوالم

 2 5 ديو دينار بناالا ملا ارم

 ملول ملا هن فيا لاش ل ودم لانو ناي
 عدني ل جباجا ع يدانملاباجل لاو ياعليم

 تىريحملا



 دهبابابلات لذ لي اكارشو ادن لاو تكرس ظنا ] ماير دممحا

 رلاذا اذكياع بلاو ماقا١ذان كلاب بل نم ةوكام بابلا
 باج اريرككلا يعم عبةينشتلاا طظنل فعالا [متسنت رحلو ءقر اب
 .:حرح تلفن لاوشلانمرماالل اساؤاس لاق با جاوو

 تدم لصول (ةزهنع يفدتساو تف نحل نيسلا ىلا :زمإأ
 ةلدلاو للا اليخ ميءاوثأ تنال لاين بر اسئاضيأ
 ةدداصملارستل ب لخلار نافع !بامهند |لخال يصل ةنادسدلا

 لذالو دو ملا مضب الراى أو ٌقدسعل ارككإل مهل(بانالاد

 ين !ءنابحازوايرعداو دوران صا نر وا ىداصلا

 .ماصتلخاو هلب الهو مب افث همدانطل نع ةب انكر وكمل

 يلاقن لون او ةقيمحا نه زيرصل لل خلانالاو تل انرب

 كيور فعال انالملح هارب اممد ازكاوانلا يوم

 ماجن ها ءاطعامواعطنع قة طعاو بحل ارحل اذايذض

 نسل هب ةؤيعلا نمرامل اداتنا ةعس لبد تءاريملأا ثم

 ع رو هم يذ تت نم بهأسعل بنو ىم عابس اوكمو
 همميدلو مالم عايسو هدد راسل ا دوو متيبب نم طسملا

 ثار انمر املاد ابااماراربحلاارو نم ءتيدروددعب

 لتقل نمانيع غليويثب ماكل اهمفف ورسم قر اذان ميهاربا
 ملول بجلا داو ناد كو ةبقحلاكيهلارادتم ن(ناهدنم
 ميهارب ا مرم بطصتلل ل س اكل ايلف بطح دم نثب
 بطحلاب تزن تناكف ضم اان ضعي راجألا اللا بلع
 ثلكد © عاب اوثماماو ئئئانملانمريتكم ساف
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 ' يرعسا لكواسلا نوم وب يبات ل اًناردكن ةطساوالم ياكم

 الشتا يلع يومانار مالكل اقع لاه لوب ردسملاب ملك ظ



 لاقبالد رررحل انك ؤنالزاجل اذاننان اك لطالب بلا مالكعيس
 يل ان ندا نال وثب نم اع دراذؤهو ةدارا طقسمل طياحلادار |

 ىسنن بردل !ارئل اد او مالكل الآ د يسوم عيضل م ابامالك قأخ
 دديمملاب تفل نكل لسمو قي رحياب امالك نانالالا )ورافق
 فلات ءل ىد لرد لكلا ترحل ا نكيرجل صحاب قشحا ذان

 يشب ادع ننام عيدا 6 عس يوم ناياعايلكت
 د الس ةرع ارح ذكسب يربطلا
 0 ل او سمرا
 م6٠ برد يدوب يومل سجل الم يسوم ال6 يوب مالك
 انا 3200: طببر ابل اتن نسل ريحا لاك نح
 تبرانكو رم لاقابلس نكت 1 يجر ياه ندب يهلك تدسدل
 مابا ولحم 3 ال المالك مش كنا خابزع
 يدا ا لاف رضيب ل اف قعاوصل اخرس اند يب نا
 احد اق للذ لب إو ءنرشم أب ينال ميم
 ةرحا ادة:لجةاروسلا ملازن 3 1 ا

 0 ا دز انمةو اباحد اة نكي م

 وم يينموخو امنت كوم ندا دواضسلاداقو يشن
 هنأ مادج بالتقدم عجم متم« صخرالا
 قيوم تنل ابان منادع دحاوطرطعا السم ءاطعأ ناب
 رابتعإب تلات مكتوم ةئبط اذن )أنام جاوهحو ي ىّوم تكد
 ' ني يوكذملا#: !نطاوملا هيلا ةتيسشل ابد نانا
 َّ اق دبدىل ىتنلاو امظع اكلم دو اد تببطعلو هارتلا
 فب ليما ماللا! يلع دواد ناكل ل ةببس لبو قريطم كادر ضاةورادريبع سالي ام هنملاد ممل اكوا بلل انك رب ب
 ارا ذا (كتشسسم سائدا خراج تداعامنأ/لئارس

 انانبا



 لذ ؟:لؤفن ام لوني, دوادنم لاسو بل مدن هوو اناشا
 لذ |رمحار ولوتبو يل عار وشد دوم» لبحر ياازح مخيِلاَو
 ٍ دن ماللاميلع دواد اهاراهش يدا ّر ومصح#,اكذم 8

 علمصخ /رلوهلجرل امقب ككملا كانت لاسو هيداه يلع هيلا
 ءثلاملاق هداربع اب سام ل انو الل !يلهدزاد غارذ هيف

 مىدا.لاس وكاذل بنتن لاق لاملاتيبب نم ءلابع مظيو لكاب
 دين وقتيف لاملاتييب نع ب فتسبب ايس ميدان

 تولشاف عردلا عنج ىاقوديدحلا هلل اف ءلاّيهيط

 لح همن ناكماليخو عانص ]ل دلبم تن اكواهزخلأ ارم

 يفهانبم قدصو لاب ملطبو امهم لكاس تالا تونر اب عيد
 ب الكابل ناكدوا دانأ كب رخل: مجرفو نيلاملا ارثذلا

 باطخربزب نب بيلكءاجدتف هبرحلامل نال انيب اذ كو مليع نم
 يعل ١م نملار ايي رافق ةزيجملاب
 تف اياكم ار انصك يلع دبل عضورماب اير! ايراهرسلت

 مسا لو ىطع ا دواد مل ابك ميساء اضياو ببإك سا
 لبجلاروص ئيح ىءيلعءردا م,اوهو لأ ؛رمظن

 اىدلانساجلا دوج ناكل لت اخ حارات موب

 ترلع بد ايكنم ميدان وير دجو |وامام ن سا

 اخياو ضيرلا شاباع يابذ معهم ب لبطل ناك
 لل ةررعمربطلا عيبتلد ميول مدد يامال دا وسر يلعا

 تاوماب نوهسيب ءلوجر مطل !تسل حرس لبجردصا مل

 لقب نؤنابو ءلوحن ومونك عابسلانناكاضباو ةسط
 الرعب معلم ساياصروع ا
 كسرديسو بلان وجات امزكب اثنان مب احدا عم مايأ
 ىلاسساربخا دو مهعسيتب 0 لايجلال تللذئا



 يلعلاب عبسي ءىم دال انرضس انا هلونب ص روم كأ ذب
 بترثت ناونو يلا هاذ تنورالملات نو يب ن ارشالاو

 .ىم يراد ابجاب|بس بوس إل لانراه روصاحا رب وسمللا 1
 جد اذأ فم وهجر ازيذر جساذ ,١ءوب حس لايجايانلاك هووأ
 ةحاشل ايوأ حبست اب ى ىداناذا دواد ناعم حاناذا موم ينونو
 تاكل افو هدد نمرمطلا ناوكم واهارصب كاب سباجا
 تو ارلع كم نايس كبطع اوطشنبف لابجا جسد كليمدأ ,ىمسار ؤنضرا للم تحل جبتنل ابيدانا ذادواد
 جابمصلا ٍنمُع 0 ييبرسم 0 اهدرنع حابرل ال ترخسد نبط ايلملاو يشالاو نجا مل

 راد رحادعد 1 9+ رجسد تئاكذرمجل 2 هيرجبسم . سيل
 (مةنبورنطص اب لفيت 0 0 ناكذيد؛ انيرسمس
 اهييبو لب اكب تيجو ناطصا نع حدر يرحب ممل ةييسم
 يرلاب يرتب نأكل يقو عرسلا ىكارالرم م ةريسم

 . ملح - ليلك مدد اكس دررك كلذكو كلش ر يب شمت
 رانكلا ندي اّيحو عر تاما نيب م حرك نكن
 ياح مرعب لاك يرحأ نفنةرل اذار كم ايكيسن
 تدرمنلو 5 امال دلااههساو خيبلا كليب
 ا ا الامم تيل يدانملد يد مكيلع هدا يامدروك مات : عابس ادومطلا تاكو روبدلاب
 تذعاو جياراو عيارا مجلاوحو بدك عرو جابر و
 ثاسالا ءيدلون ما دكر ءلكل ١ لكلا يرحب ةملدجو لالا ةارونمل | ينبع تياعو هدعب نم دحا6 يب م
 10 خاونلان >او هريسزت اثر انحلاب اناقو يب حرمك هلو

 لانخ



 انكار يمعالاومل ب ةوربعادلو يزلاومرسابعنبالاتن
 ر اسيل ا[ ىدِسب يزلاوم لشنو ىتمعالاوع ذو مبا

 يرمإتب نهايبل ا كر ىمربلا بربالا لكلا اب يممناك و
 ىلع بلاحلا ثناكو حرامك صرب جازم داسل نويملارماط

 ثان لك طيشبح م 0 ١ يو مح

 ا امر يهودا اقوول وحلا

 الازد اذلا نر ددأرلا ىبلاوب :يمرملا اله نلا

 ري وادب د اكو بلاي بع نت ناعما كي وعجم بلا نا
 تاق داؤاب فوملايديو تلاسرب ثامإلأ ارث عام دملاب

 2 ا هةيعلاج اهرز اع سفنا يبرم يبحا دو سابع نبا
 رز اعامان حو نع اما ملدلرويفب ملكد 0
 هناعنؤل بل اتا سر ائ اللا بلع يسوق اتبدمت اند

 هاناف انآ زل: ةزريسنلب ةيفدب نوم عايز ام كافل

 تدادانخ مايا هن الث لزم تامر هربوم هب اويماو يسع .
 انذ ,يدااعدد هيك ىلا م« تلا رجلا ' ب يتذظن ا

 كا نس حرم ميدان ذ ابايجر راع

 لمع مالل ا ملم سبع ياعم تيبموم> ورم ئافئ ربل انبا

 1 يلع ىلإ يمه مدد ا اعود ر يرسل واع

 أد ءلدلوو ءلساّو او مب ابن ىبل و داجرلانانعا
 تظن اموانلا زيمر وشمل ا ذخإي ن اكم ىلادلا ثنببا '

 يلج مننا يم يجم نان جون ااواعل داوود
 باس نقر ءرجد نم جرح لطم !.يسأب هسدااعدو هرب

 ديلي اول وكب إد ةعاش ايبذ نم اخوخ هلك نسكم



 اطلاع ييعلاتف هد ةمايتلاّ و انرذ لان ن امزلا لآ هب
 لاقف ثم مل لانج ىف '؟ | ودد ارجس اب لتوع د نكلر؟

 اعدديرخا رمش ١ناركسم ىهؤ زيه. أ ا

 همي ايفر انيس ىحع ادذو يه أل ماش يي مدد ا
 عشب يك سوروب احب ايحاف لذذ 0 ى,يلع
 بهارعلإ نآكو نبع و نايتدلا نحرش مثالنو , رمل
 يروا مر امش الا نعت مىسد يرباو نصيبالاو ملل
 نا أنم :ردعيرباعذلا ويد 525 رجلان مث راح دو
 ا

 ائاو نيرط يال بس ايهلعع
 ا ملرتبركؤل اب مدا يممحن تارك ب

 >ءواضسلا لات يالا تاج -ارل يبدع او
 ميجابان نرجع ايطفنا ئيببل ال ارشا أ
 تارا نوئابلاو ند اييهر مجم مزهلالواذرأ
 اجبت زاد لاذ 01 اماما

 1 د اع او مخامو 00

 تحور برنو اريشب ذ اكرح اند كاد انليراو
 يوم تركذالاركذا ١ ةركذ لك يدفر و كي تاز نم

 اتلدحو ساعلل ثبجيملا :م ارشلن | ”ءلمهو
 ةطموته نوع بذور ءىساشلا نور نحب اسمو مم
 ' نابومذم اهيل بقل اووطل نب ؛طسو نيدلهاما
 م يب كب : يراسل ولدك نيرلارمأ إب
 ريعمب | يورو اي ديو ما دلدكو نيد وا دوعيل١
 ناال ات ميد | لاس نع نع ير ذحلا
 مدا[ك يك اهئ »رقما عبس وز ون مالا

0 



 هنا لتسا لدحر تفرزخال او بولراءا ميال و
 اع يحياووبرو يديعليااو وبي مط م
 الإلا"| نأ هد اهنب مثءابا عوبالو ندب هاجس ابا ناب لام

 كثالماحلاو ,ساذوماييعاب اون اوادو ددسا
 نارا ليي |ثمو اللا ةرطحلا طورت نم نأ هالموم

 9 ةلطاب تباذح د اذ كا وكما اداب هدانومادتع
 اناولو ننابكللسحا اره ءدامبل ل1 ما ئه يدوبول اطولو

 لوماربع ن امني مد يىسلكإلا هقدلصو مس بسم ادبسع

 تاجا او ارماكتن اكو يب لأ: 0
 رده ابعد اخو الا ا ن0 لقد

 بانك ةيطلح : لل ذ يفي نكن اثم وو 3
 انام لين نكمل ب ولت أمادت دفا لكتما نم تلجدو
 امد ماومو ليل عج ميجا

 ليلددو اطغح لولب ديجل ١" ب اتكلا نولفنك أ يجبع

 0 وأو نيب شيال ادب ذاواتلخخينمل لوا

 وب د١ ملوثب ف اغن دا نك 3 يذلا اضقل اموب
 2 نأ قلخلانيب امتذل ا موب يات اننيمانأك

 < اند اسالي طعاو تاقفلاو تالا
 ء١ ةمكر]م ارش . يائشنت انهو ىراخإ ءاورا#ةانلا هيوم
 ىل ازيرلا طارمتوب ,اسلاو اهم ل مبل نن اع ثالبا عبس

 م ىضعحل اريح ارح ةحباسل اذامإس ”ءامسمل انك داو طيخإ
 مل ةيس ان دبش كاب ال بدام نوكبل الود ود !؟نوقو

 مشد خارع د ١ ليد امج ابطع | م دابهلا لوقم نم انيوكل

 0 ا 0

 هع



 رخام ى دوب, كتاعرذا و يرمب ند دالي ل ئاون
 ف ياللا كامن رساوجلاو تيشلاو ريلان نع 9 رىلو ا 2

 نمحرعبج م ءو تآبا حبلا هيلو تيا زر لافت
 كح كما لماذ نعد 5 ددبوزخاون ا ايا

 انهو تالولضفلا نبا قليلا مجاو هابل
 عامجاب ةيلمةر وسلا ند نال عمبالو انيهش وذل
 مظبوط ومب ىلس ىردملا“ ثماديح نسل ريسفنل الها
 ن.١لاتي ند ١ عصب نيك ةليبرملا الاون امرجمتملاو
 ملت يحاوح مظم داوم ابد دحام موب 5 تاجا اوم
 اةذعنا ركئاو نال هددد .اذزت 0

 3 هاو عا رس اوفا هنهنرسكتم انآ
 0 اعد ماا يما غانا سا داو هيأ
 نسب :موستمانيةلمدو كرك ب تن يا ينل امدال
 يلئانل دوا ابوصتة ريت ص يايمه ا نيبو دسعلا
 للعم انشا اقام لو قدك همفايتسما ِ
 حاصلا ارم ) نيننيلد كاباو ديف كابا ضرما

 .ةهرمو ملك رنا بدرم لرئاسة لسمم)
 ُثالره ابد انو كلم 20000 0
 0 هب اى ءرالا دعل اهرخد اواحانمتس اىلاشرسا

 لمدورتل ضلار عرش اله يدنا با رزوب اداثد
 3 امملاندااطادونلا ويلاه دحام نسال ناجي
 .تالاوةرتبلا ومو 0 1

 ١ وئلدخاو نارعالاد اهنالاو : ديال اءاضشا د
 ةرحاولاعروم اك نارملا ملازنالا لمن 20

 ارهلو



 ا ري ماشا بلس جبل انها
 سبارفلالاائ الم تيس يشنون وس هب
 نايم ينط صابا هور ناسا ل ريعل ل
 نهر نينا نكي ديد اميب ام تايءرم لاوطل اموسا
 سينغ وبا ان ماح انش بنان اببيجاو كم يهواسب “+ مدالا

 رمالا نانا ةاربلم سابا تهل طباع وس! ١ كم اازئاب
 كلائد ادونلا نادر الا زهري انا

 لان |ٌنوثو لاوطلا نرد كل اروسل اانملا بسس انا
 صسصتل ان نال لكن ارتلاوم ًانملاهيسانا ,يلاذوئلاو

 نارئل اوم جاشملا ان اكاذاو يمد يشن ادالاور امذالاو

 يع نارشل اي ل ١4 انم انم امبس ىان :) ارنلو ممل ناك
 ادلب لن ارش ملرق نم قبلا ةءوس مباوخ ب طعاو
 نيلي اسالزنا م يلع مس | ياس ل رهيرانبلالاك

 يلا كاخائلخالا ل العد» ديب نزلا امس ةنبطانونكا مم

 0 ا ب
 تزف اين يطع ١ م/شرعل !تعزنكسلرتو هاتنل ليل
 الاى ابو ملى ءدد اياصويب مصوصتعا انبا زر نسب

 ايراوس حدا كتم اورش . وكلادّتطع اوانيلع
 اند نيضرو ةدياما عومي امنا دلما
 ا الو ةلبدملا] هلم سس ةينورملا هريعا اني انو

 21 و اسي مدام ايهار و وسال يس
 ارم نع ناضمردارما:ه مارك دز اضمر مومد
 نيزلاواع لأ يملا او بتكا لس !نيذلا اياب اق
 ماج كاسل مهلومو مزح نع بل يالا مكب سم

0 



 الط م جاد يرش ادام نم لاتمام نع ةدابع

 رع يدب كن نم نزلا يا لاركأ# ةيبلاجم وسل ايررلع
 دايس سحاأ نأ يعملو ندع مداد :«ارايثللا

 يأ نا كذد مجم يرطب مل ةمامس !كاكا ام :بيدق

 ا ايبدنالّتو ليع اذا فاعل اينل أوءفان :دابع

 0 ايل امجاو ْن اكد اهم يرعبخ ْ
 2 اودبشل |دعلاد ديزكارشلا قوابرمانامز ناعم
 ماعم 3 ماد / .رافسأ 3
 الموس ميا عيافدوأد

 < اهدان مو رئا لم م: ويلف اثدل وديا نم
 ل مرو يديرون اماما ابل اياعالع ميس

 قريه جيا لترخا | فد : ينما ناهز

 كماخا) ديخايح ا[ عل يي رص لرب نأ مهجور
 هزم الار ناو رشا كارم ا لكمال د

 ظ الاتن ثرم مهاسا ليقول يسخن ايا مترالكلا
 لاصدو «ره رغم و لش ١ ',معاودارف ايسااددبد

 لمئاوم انضو نانعمر ماي نفرد يرامكملاْن ١
 يس يح | ريربب ام مو رن: انلاري ماهوب هجر امدب
 وردم م ار ملرتو لكلا رب موصررع ب: كازلف يبت
 يبق نمل اركب انا« 00 دونا الو رافت

 يل جن اوس موي مرسوابجادر لاس اال
 ميايامد مد الون نأ حلب اه ثا اذ رسملا ع الا مد ادهب جمان لدار اع نب اذ اذ هن امم رسوم ل موص
 0 مدد ايلاععيس ال وست مدا ةيلط يلا! مه عشب
 ل لام كرت نانحمرٌصرْسافذ منابيقت رن اوم انوايدلا

 نل



 مايا لوم دارملا نال ذو كرت ادن نمو هئاص ام نت
 مىلاثل مساز ا بجرر د امدمر رميخ اباتادو دفم

 نجوا وب مرمر ةهانيو ايلا لع بسكالراذ اذ
 ريع ادزتت كاداس منايا تادورعم لولب ثيدب م
 نكمااذاذ ث انعمرسرميلس هل وتب اهي ممح مد رفب ؟ريصخم
 اركنف ناعم مرمبع ها ثنا دورسمل ام اجار حل بوث لل ذ
 امهب انو فورومل ابرمال ا! انهساسو :ةوسنم ريع ةيالا
 ىلع ا يلافت بنان ار ساحلاو فررعل ارشصر كتم نعيخلا
 ءاطعاام هيمن اولا نم مك يلع هاضديع اًنيبشل
 ل اركذاب مجلمالاكد دارو تازجل ان مايلبالا عب
 ناد مهلع ليو ل تيطهاام كتيطح لإ اذن دق
 لَم !ىلعر كمل مضر ناولمار تاومسل تقلد موني
 راو نأ امون أع طنط ام يااسب مهض ةالس امم
 ةالسص ارمالا لل ئورنل !ةالصل اذرا نار ايبل ميا كل افو
 ةالحلا هن ىلا راسا بد لتس اياعر لل كونو يناربفلا
 (رثا ةرانل ايدام زناملا لمحاو ,يوسب نئلنلل اي المزمل هي ابلاغ د اق ليلا ءايش او لع لهوا
 لصتر يامل | اهب ابدارا رسل ادانىيطفلاذامب وثب امزئل ات
 لموولا 0 ويح هيو اعلم +7
 ةالصلدي ليدل مد لوسراادوجلا وجب بطوح مةلاسملا ج2
 لاف صنل الع هز را لل 14 البلف لم نمتن ارا نمد لانق يرش يبدا دجال اب ّتْضيرذ ليلا ماجد ن نالت
 راولم سا يان ىيتبلان مو لزانللا هده نيبهريج نيجلثلا
 >ه ار ] :ياحح عبجب يح مهب (ىاكفاراملذل ايمو فقملا قمر لِ يل يردال] جرا ان اكفريدانملا,زعوإع نوموعرب اجصاو



 رماد تاننؤفنل اح مولع لكذ دتشاو بجاولار زل اين
 كد بت ام اوارذ اذ لوط امؤيساو م تنجو سام 0
 ةلمهرش او ل اكوا سبا ف اذ لمرع اب سس ا مامع
 ةالصال رم ن السب كب اذه ن اكاد + لتكمل

 همدال وسر طمعا زبور جوس انامل لذ خب
 ةرقبلا عبوس مت اوفورسجلا تاولسالا مو ب٠ مدن أياص
 توسل !لاسسم هلم م ددناب كرش ع

 1 ااا ومنو تاقلا نايا ع مهنا 7

 01 ا ا '!ماظعلا| 3
 ىلا اركب منك ملونر كاملا: عوقول اوم يفشل نم
 ي زلاودح كرتملا نار ايلاو هرملذخ مدع كرزشل ليوم نأ

 تارذع بمس السحأ بذعبلان ادار ارييلو املا + دلع

 ةرلا# هله عاجاو عرلل صوص ني ردع وملا نم ءاصعلا
 ككنم ع تالا دذم نعثءام نم ماظل ادم يروئلالانو
 را لخإا>!اهاوشغب ءاعاس ادام او تال ماوقرما
 الازم ايح هومجا ذم دارم انوار لك انالخ

 للراس هدفت سال
 ريبيل اررماوا اب :تصئنااب أو رابمحالا ويظن

 اقر ْنالاَملطم وللا ًابايوكؤيدد اند ابهذملااع ميكن
 5 0 اراوامريلد

 2 كرلي نارنفبال سانا نن دوند

 قريلع ساراس س اور ىلا حبك اجل نو يداضيبل ان اق اني
 لام اي دن اب كرما ! أ «!بونذلأ ؟:لمنم خس والانر
 سماع ميول موايلو نوداس ذخلا موب كنس او تدرع

 ارح



 رن اف بيانه انلإ او ابره هازل اع ةلطنمحةنامد مارج

 ٍزخأو تبدع يلا باهتلا نعلن ا متلزنف مهد ارزعملاح
 يلع سايإبحإ افاهيرس مب فرش او لس رج« ديب
 ىيمب لأ ماس كيف يجمل قب : مدنا بلع مجاري اما

 0 و ا ليربجووم يتعود
 0 ياا 00 بعل جوشدرناب رهاب

 ا 1 يلع 2-0
 ع نبع اكا مسايا ليلو مون ك اكس
 دعت ياو شخكل السساف تلك انا ابا كر لاهيا
 ن اخرا ااراع ديكس هي درى ارد قطب نأ تاولسلا
 رميجمل الا وج ميل ردت و اف كلذؤيطلا( تم

 0 ا لال ترجح يش يذل بسلا كمملاالاوتغةدددلا
 ءازرم اهي رخل ان اوال لدليل لد كك سانل تلاع
 باها معيتلا نال فدلاءابزج امص امر دتجاوواملا
 يسب لداق يب ضئالا نم يلم ومءام يو نسانلا )ها زميلع
 ع لإ نحومل ابل خفب ثلوكحدر ابتشالاب لسم ىانل ان مهااإ
 0 امج عنب :انتثراوذ يؤم

 3 رردل مع خ ا 00 ل 0 1 0 مدا
 ناننكر ليسو ىكعل ل بانا اراب ىلع
 2 رد هرلرو لل ذر | وضقُصف ىلفل ابالكئكرو ازد
 فئلاخو يف اذن ءل وه ةد شب ةةلللا صا ةب ثاعلص مي نب للملا
 نقلا ]ما ب فمه صوم ليد (ررر سلا لان يبس نانالا
 ٌممزملا عض ومو اوه ل نحسب نمْصلو نبيمام ند ولف

 م



 ولسا ميولذو مءادباو اد م.داجل ية علب ىيرعلارمؤ نم
 تلال ساةادمش وكرم لاذ ماو مرينل ثشلا :

 زنوعو اند مج انارب اؤيهش او رلملاو مهو رج مج ا داسجأ
 نشا واداقبا نمضاو بولت نمئماوومعل اوارس ارل اك وسبام
 يبلاتئئلاه نئممشلا لرجال واب اب نك وغلا ءليعالام .اعاسا

 3 : ١نوشلا ملم بلط» نيش سد ايربعملا ؤ-وريلد ريب ايامح
 ثا رو نب ناطر جم كاران 0 مهم أ“ كلة فينرمالا

 :سمأف نخل ابيكو يالطم يعحلا 03 يل نسملايكؤلمنكلاو

 ا اوت نال يوي نامل 0 عوجرل اب

 ناكل ما ميسا حابا» وجرلاب ا ملديل يوم ويب اشي ريل و لب رج
 تمدح رجل اىلاو ارنا تهامبرم مجر.“ مندامالا لؤي بح
 ْا نمسا اما يما ففخب سيراتو ادجاسرخو اي اننرال الا

 ع تمضدورت يان ءاحس 1 اقر ملا مسا ب اهاذ
 مروي لم مداه ملم يالا تلج : 0

 5 اه ننباواصل ات مالد ارذالص اهيل يسوم
 ظ را ل يومل انتدالسهشب !كمغ ل يعور مضو ماللأ باعيول
 يالا نافانب انت السخي اجانم يضومملاب 1
 مر سيري سوم نمب جرب لري مد سنكارسب ابل نأ د
 مك .نبانعو دم طك د حان نعطي ميرو مَبَرن جاسم مقوم
 ابك !اهرعام مليا نسالك ايإ اباه ىلا نيم اكد رم

 لخ اد اك تاوامر زد ليرد سو لببل ىللافت هل

 امرهشو | ةالسس وسحر شلا للف ركع :ةليدكل ةلملاو مون
 سترعوفدا دو وتللب دية ناو للشاري قرنق روق
 اصاب نجلا نيس لاب اوبل مج ركع: كسول لبلد ويلك تاونص
 نال ونوم ب يلومل لربما رورزلال اند دل سلالم لان لونإد

 مسح



 ا ع يا يهوعملا ب

 نال اقارانم نيكول هاربريثلا اله إال سرير نعربؤلالو لوم
 اياد يدالّقلا لوبي ام لاق الا ب اريد ونا زمو نزاخل
 لازال ماتم ايل ماقاو لطب ادءرجاعو ملازا ف فل نارا و ) ديب

 هدملا اب ىو اني جان مخ ناانو ىاندك للبسلاو طييانرظلالو

 د ملوي سلا ني ْ ايدو ولا يراوثلا د ارش نين انو

 ةءاسسعرجل» (رمو لوْ : داماعل اسم ارثعب :نسفل ناكل الج

 اعنرلاب تكييشلا تبنت الب مذ يلم يبصم اهيهطدار ايا

 :دبن وعام 0 :ارانو منح مسد لبر يا ياذل انعم مي بلا

 ب نيامل ج) ئنمفتل باو اليعدب ناوةتسح سحاب ملا ناي
 هدحادإب امكياءرحاو 'ابصان[ىفي دامب نلانسحلا كلتا

 الرعاف لون م ل اا ةنااوو ناعما ترم 0
 كن اداراواةيسب مىدو ثامر كم ايوكل ف لْذرْك

 اتم ازباب 0 3ٌميسراوب
 زاف تحرومسالضف رمل طوادحأد يسن

 هبال اقف لد طبهزججاف مالتلارتالصلا ينهي يف ممن اند
 باوشيؤلاراذ يشن يمان اف فينقلا ليس اف كمل ٌْ
 تمرر أن ايدو وحار بلي ماوس نكانثراومو

 ار ينجسأ نك دهايالو صارو امل نمهرل ذا مراالد
 0 0 كدر ةعجالل از صحرم نانا
 م تمارا ب لامه ديرجج باشا ام مان ذب
 اندر كوف ىدو يدالوتلاا دبل« ملوف اريد تارلحر حرش ولاهن

 ةيضم أرد يا ادتمس قرن :اطمتد انه سجلاسيولدت مرا
 ةيبانطل يداه ىم تذفخو رسسفلت المار اَقَلْبم
 200 ينوب ادم ننخي انا ميدارب ريزيزمل |باتكإ ياه داق ممل
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 نيلي لس انل يشب ام ينجو عرش ااا ]كي ماعومز نمل كاما
 انت الانبلع نبل اكنلالشكي والم قطو سن لضفلو امامنا
 ل اذن كوتور !ةكريرلالورس دال تلم اماه ىلع

 00 سم نيب دلا اي ؟كاع زمام
 درجو اوم مل لاذ همس ! لمس ١ :ةيئنحلا ةلملاب تشب لاق نا

 مس طبها مللي اقل ان أ يدووادلا_ب نجي لاو هدا سيل طمحأ
 لاول انايا قيالملا نعم اهو ١الم كاىرب مواطنو ليعج
 ةمارجل بلل هارم ايادي هو ةمامم ام لابلع لي ساوامح
 16 4 مامال اررودحلاة لشن لأ وافاس طخار دخل ار دع عا
 معملاكعشو ابحر اوله يف بجمال ايسؤمج اس ملازم عج
 تاق راب احر دملاعدو مهلللا هرف دلة تلاسدحاد
 ارامل هاذ ىلا

 0 3 0 ب نقول
 اياه انوا اياتلذوانل إ4ارارهلم ميو قلل + اننا
 راب عربه أ ذاف اشدل ا اهش مم يجعل

 نعت اور ابها ملوحو دم خف
 اك ازد ارك يس ارد ذرب 0

 لاري جاءاذهامل اذنه تءاوصأو ار اخدو ادع تيكن يع
 مدام نجع نررموك نط ابكل ا «ند ذاق
 2 الا منامرحم مالنا :وربع نوراماد ةءاريسلا نلخ:
 لعوب نا بباهلا او .نلرما نب نيعا ىلع كل ذاولو
 جوس-خو مببس يغذ بع سفنل اوؤنوم ::ايبر ةِي اهيجلادبلا
 اطوبرم اناوذارمل ابترردتلا تيب لسد : لكس ةداعلا

 0 قاربلا نك
 هكا



 كراتلا يذل هرملا| ل باءاو لنوم ل نانل ايهةلسءارد لكاس
 ةلئاقيءل شوز راساذارعمب راع نمادي حايلنا سبع كاف

 لان انفو ارملاو نينا لذ انف لكاسب يمس ٌنحترث لربما ظ

 ىببلأب دارملا ناياعزمب دلاو ازكدازك نأ ليرتلاب 6١
 اشكل ناترارنع اباعزجأبج ءلوق لب! انس
 2 داب 2 رملاعبو تاثقف مالك نلانر اوه ةررضم مج نلوجلا بار
 درا رءولا 5 يلع بداهجسيبل اك داهامان اهب ةر ارعو

 0 نمزجا 95 ةسئوم هانم ثادؤلفم :لمم ارئافف

 ئيدلاو رداد احلاب عملا عرعي تزادّسس أو ناربلا زسحنم
 ي أشر« اياع حرطلا اهرملو دامحلا جفوارلا نكسب تالمجملا
 ظ ةكوق» عزجلا لذ املال جلا نيدو :ردولا غطبرنببل اكآذ جط
 لئادواريباهنا أكميلد باه صرمرءلجيارادج الخير ساو يالل
 ماسر يلع مسايا وتلا فس انالذ مهجور أو اضيف

 امم املا روبل  دناهإص روصو زوم مه
 تطل ناوو ئافصو ماراذَو فالقو ءلمكب برعلا هيما
 تأمو هدي اىع١ نس ب ولالا ابحفدو 2 :حاصتوةوالط
 تاب نمر علت جابصلا علحد عبدا جيملا) بيف ,ياهدأ
 ناازوإ ثمعو مهطنشاالودونملا عج دراخرما اح
 ياحب وعم مادي لوتال ابو يلم لكنو لبد يزن سائلا

 ا ىيداتس رع رابجا

2 
 24 ا ياصيجلا ل ميوبا لان هوم ةلاحلا كلت يلع ةارامل
 1و انزع دادزج بو ايل بدرنم يزعج 6

 لاه يرجد ىع نم ان راكلح ا زميلس و 102 رك
 0 لان يزليملا يرسا لسك يلع مه ل



 ا

 رن ناس موارس مذ مخل اقادببب ىا ادا ارم تدعسمأ م اذانرسدتملا
 ري تدل بكا ةفاخ ل1 يم التمليك
 !لاققولشم ةلذاكمو لامعا جلال كلما
 تن :1ت.ارأ 71 لاف]ب بةلات بل أيون لسووباامدانا ماع داع
 مهش لاه وي ىتث دحاد دو الملام حاد لموف ترم د

 0 و ا 0 الان كل ةرئش
 سل اهل اوبل تقرفلا يا" ضقت اذ 0 ا

 اقف (يمملىدس اها صروح وزمجيإ اميل اول جي حارابد

 ءب جتلرح ام لموت ثدح ربل ىمدد إسم يمل ]مهوب

 ارلاهي :ليددا ماو ماسر يلمس اييمددس الرسر لان
 نببب كعيما مارلي وتم تيبب :1لا لاو ناك يالا هل نس 0
 ند ميارشنمب تعصأ م ايي مث لافانطسوي ا اين

 نمي تير ثرصابل ميس هيي ب لام هدب بيد افصسا سب

 تراي لل نما هتم تلال 222327 هيعار وج هدي ةضأو
 امك امش حارحاصرا ابو ميلا :نهلاداشل أ عدو اعل

 رض وئلمهل !اطنا روكمو مجبل مط طم ا لافت لاواومظخاو
 اك انين ارلارونم ى نحيا هنحاو ةليملائيل |

 0 رسال سل ايلا رع اهيب يا ايعا نأ ونا اليد ناكل رما

 ا دس أن انيبرمل اق اننبب تعبمأ مىيتل كيب ىلا كب
 5 ول الجل حاملا برصيز< هم - قاكدلا

 تكتاليم لأ دؤ يوكن نفد ل داضف يوضم مج

 ضار ا نمل ا سرتملا تب نالا دعصد رجعو رمش ايبضم يوم
 خيام نكس نوند ومد الوعد هدايا خلا
 لف لاراع عمم طخاوم ر ادخال نم جوس لريال اوو اوم

 كعحر م تنال رات ةلبلووشس نار ك1 لذ ارم
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 نود جامإ أدوا يسد مع هيلي كبديل وا بيسيات

 للمتر دياطلاب ناللا كن اك] مدون الامن ميح ارم مل نال

 ناكشجىلاعت مس يدمر ابع يائمو سبق يرن نلت نبا
 زوسعب ند : يلى اوملم ت ََت امال ح احلا قيوس كليالذر تالللا

 0 5 مل ]بحار نال سانو
 ان 27 احلا 1 10010 واطدالا

 ماالقي تأمل 00 ثاللا عن

 هبل ٠ انو يحوم فم نمسا ١3 ناكو مغرب : ميز
 كقا يشت او فيعسال اسامح مياقوسلاا «بائلثاف برعلا
 ملا اه يمن |سدالا وصيام ور ]بو اهدر دمه اعل لانم

 ودبي طم ةهددم يزف ةمرعطس هلم نيب قزمل أد لؤتلا
 لاينر زف كر انايزملا!بةورسزمل ا لامن معالم مل قسشا
 بلع سايلسم دان ثوب انرر دمعي اون 6«نافططب ١ ارم
 ليش وثب رورساذل ارامي يهب ديلول وى ملاد] م امطنن لولا نيدلاخ

 اينجرخ كياهرذ مساّمب مذ !كئاعبمال كئارنلا رم اياهيل
 ْثالثوانعار ةماعرب حاد انإ.د ميعاك ةزلطاب مكطيبشب
 لاتفاييتدطت دان د اناث يميلع بد ايثمعبسد الرسول !مجراولاخ
 لمقتل عملا ىم واج دوامذ ثدطفام الاواشد ثبامام دا كثبان 7
 ماسلا اجر جاستن ةتايرع “اوما امزم تجر ام ؤسا كناجاو كئاجاو
 لشمفو اربادبسا ندد نه اككت نانإف لكزب بخان قميليسا
 دنا لكذر (هانطفلا اطاس روممل امومدر ن انلطفب مصوه
 :ارلاد 1+ لو ةررملاوافصل ! لس
 كواهصلالل ذهل انو اصلا نم ارجتزد اد كذك ل ضان

 اهرنس انراجا 0 ا 6 ذذاوالا

 راجت ارد عبو ثيرجل انج نيبانونرطيارسإل لبر رازحداقو رجلا



 ف . بزمان م ويل سايس سال وسر عئاذا ود ةثالثلا

 «واذ اقم اذعه:لؤ ودا أل نز اخلانبانم نينا فيو ه ربط تناك
 2-2 تلاقاسءركد ٌذدَشا نسي مدس ام نع اذن اياكم قيدفلا

 هنركن باصا يبحو الك لاسر ىكتي نا هييبجلا متنوج كاخأ
 نال ا ةيمح لاف تبجي اصا نم لصاو هوركملاب تلمع ءارأ

 رافي كلربا كر صنم حاول افق قداس ماديا انأ تبزاو تعبي
 فل ةله مانا ركذايا سرّوملا 'ثسربانل سدو اب قرص
 ظرينو هييلارذأس نم موملا يون لبجلا نم نيون واب
 :كايرتيانا «دانب لاف السركذب تن بمدن ا م١ يذل نم فرعات قباطموهإه ,نعز م ام اسف
 ١ اةفاشلا وح لو رمز افنكو مركزي يأ توبب لازال
 مهل اورحلابركلا!ركارلا رد املا امتد برت تدنن | هيلع
 :ايتالارجسل مر اب مر لكم بركام هبركل اى نئل ابذخ ان
 هيلا اقنب مى ثم ساياصرلو مسفن بوتو ناك نملدذأ
 سرع مدخلا دود سراب هدب ايامك ذامو ٌريعملا غلب ا اذيحد

 يانلاو فسم ءادرامارو ديوي و نبع ةقرطس ل ثا 8:نسقلا
 كيبب مم ايا نع اول انش دع لان مدد يور ةربرس ىف انع
 ادت دن! فدرذ طق لدم نيبركأم ايركتييرلق امنت م سداملا
 سرتمل كيج يلا ]بحت ياه عاطب حب وام اماو بل امظناىل

 ٠ لطم حاملا نالت هات ن اهوسدتملا كيب ىلا ل 2 امينبل
 رربد طياخلاناهعابرادداونجلا نير ادبددة ليث أكدم امر
 لمع انرد ممدو يح لاكي وحلا يضءلوت

 اددرم نكت لو ريسلا باب [ب اب رسما تل اولاقذ الا نعوا
 بابوفناباب يا اباب اياب اهددب و باربار اال طن لمؤو

 معبد



 لئاربع ا تندد هيرشي ياا ليم
 ناسايطوعالا بورد أر كارب ل1! زطل ال الا فيلا قاوم
 5-5 لاقي لتاامم باصادسما ون تول! اا

 احورسرتملاثامب ىلا اكياس داب ةضاوظ
 يداك ننمرج أوم اين ءةرسفال نأ رند اذ يصيد البد
 حصصلا» السحيم :نيملنيولا مضي 0 وحلا ذا لاو
 يي وق تباندبلا ايام (لازؤ سوماتلا ف زكيسملا كطو

 عمو ييناسسكلا عيلطو: ادؤلا السنام ل دا ةخفب و دم
 ييدلاوَتقولا !ئدوملاو باهنلل فلابد تقول: يان

 عواظورشلا عواطن بي امياهربعّقادامشلا احدا ذا فرصا ١
 جاولاويااق ليليا لازم تقلل مسا محورو رهاب ربح ١واوسبكلا

 سيال تجسو لاف م ليلا ارسم اللوز كم تقول مسا جادرلا
 بباب و لومشيفل البلا يح لكزز تعمر يايكعل ابكحإ اروةارذلاب
 نوماد جاب لاق مديل يذل اه بوصنم قيدصلاو رئوب (لمانلا
 ع كودمف ترمو شد ابها دم ذ ثيح سباب رع نمي

 ارب ادورلاب نالف ينبربع نيب أ لاقن انيس جنبا هيمانرجخافانزتبع
 نيل زيان سدد مذلات دام اقنشنسان دخون
 لعيب مشي ام دجاس ؟:ٌملبدملا لسمالبم ئه مأو ائيلم زيرو اليس

 لاتبال جس . نم لنا( للزي مس ةديماساقو ناس مالك كموعبو

 كبر نم ةنرقو نا يداولاورحعان هلاميالمج لامن نمو م 0
 قب اذأددحا اب ىبإف سيل ةلظارم ايرملاةيجما تبان اًقيجاهلطذ 0 يام
 تا و ملال اولا ىدانلا خه
 2111 جدال 5 تاتا رابكاوراؤسلا
 بلع حاميذ اذكوا ذك ناكم الد جرت كااضبا يوت ارم 1-



 عرحسمو ن ترذنر جيلا نيذامانا اضرب ةرارغو ادوس ةزارك
 يتلا اللف شعل تيمنا اوعرسكلاو يللا

 ضبان 1 و 0 ا ا عوحاو كرب ياتيبلا
 عراطملاةيلادلا حل امم دؤب هرب اوضه او تاون اياواو مان مهس

 كى اارديسصلا "نايلا م دايدت دقي موق لاب يد 05 املاع
 نرل 0 لبالانسةررالا رواج موف م دود 0

 انلا اوال يعوارغسا ل البا انيمطللا نيوهو داوم ملا نماسب
 نيسلاب هيلغ ردح لإ نول برصب ل 41 :نلاوه دجزوب اداذو

 تاواذوس دان ارعو دوسأ قلخ بوت .يانمئتل مولا احلاد
 : - هلي هواش انلاهبو سا ند نس ةدبع نطنوواهد
 هله ةئيرطل راجل دام انهيرطمأ حيودلا ا 2 يحس
 دهر "لاطفال مويالت جةماولا سوم اقل ا4: م

 تجرح يأ ترش ااهيرالاوحؤ ياميه دوموملا وبلا

 تو بدرع برات ىارانلا يفقد وامبسجب نورطناب شيرت
 ملا :ملوبزب هيرواسو هيلع مس ايا سئ بيلا اعدذرك غو
 ل ءلبلا سملا نونمىأ هملمت تسؤحو وعد

 ةعاسرخاتلا ايسشارسالك يعساياسولا ا ارباج نعاس

 دم رسب ايطر يره قايم ميج ديدسسب دما ءاد اند شرامئاوبابلا

 شربل ىشرواغانا دال اباه ير العا

 اليم امي يلع !ريكرصحلااد ىرتما تيبياراسملابب ثولننأ:

 ندا ايئستع مذ بو اذ همم اس دعاديبت لست
 ا تام انعم لاذ رعب وسد ادب مين
 1 داحر ةيياينباب ئاربطل ايور تبرطعام

 ما

 هج سومر < 30



 تلات لسعات . احا نع اهشلا شيد ادا عون: حيطوسيل | لالا 1

 المزي ارخاب ملا بريطلا واي ملم هيي الور
 لوسر كيردرففلا يلم ساسي طش يون جان

تبافؤح رجع مذ مانف ياعرب مسار [كريلع سب ايلانمانأ ش
 

 مسميسشنب 0 يسم ملأ مىرسع ساي صولا لاقهيثلا

 لاما ع هقول هبي

عما ناي ع ميحهل ايفو ادعولد ىلع مانو سورالا صد
 نا

 لزل اف بلع ىتافي ثول ا ميلع لزاما ماللاوةالسلا ىلع ناكرخا طفل ةئو

 كيحص اكباع ساي سونلا ءللاتن طمرة 'ينوابربجولا يلع

 تحسم اميلع دره يلعملافت مسا يعرذ بدال وشربالل افرميلا

 يليدحلالاراش ايافو تبيرلعاب دهب تيلطسملل اني [طلاذ مععل اىإص
 كنا 0 بيبللا يركب. ا

 اهدا ويل رانلاو لت تئثوا تاركران لارا
 مقوم ل أ نايعالا نم اذ انهواهيسم روبوسلل ل 1

 طي ةازنملل أمن ريصخ ؟'ىلأدي هدد اايبجر 0

 انفرداسن ارولل !إارزاسملا هس سل

 ل هففوب ليقفاوزب تيرغات ا.سيم ثار كفا طال يني

 ندر قب امرذ أم انؤمروب ىمثلا كيلع درو تاعي ذاق

 لاقت يعب لل هامبم ميتللاولاقذ نا ىليرقوا|4بفتساه
 احتقان ردا 0+ ونار ولانر جلل
 مداوانالحر لاقت اعزم ةوصت دنع ن كزماولاق مئاولاف

 ىورالا تبسي تؤيرمحاالوأن دحل انيرس ان امبّتضو

 - لامن هدا لزنأف ديلولاقدصاول افورهسل ابهومرو
 الا ابو سانمل ةنتففالا كانير |ّىلا ايورلا انلوح
 0 ءاونب اميلبم مالكلا عب خا يلا فل اوبر قاذه



  ةنلفلل ارياونلاضج ع علت 5 ريدا وفط ني ييوسسسم
 ةسيسلا لولا ءدول أ هجو اةنع م جب !ىملاو أسال ةيصقي
 حنووا هلمإ نع ل0 مكو ى اررثتإهو حارمملاوارسلالا
 ثلنخا رذواسما حدشأد اسجل ناكل حولوا طفي و امانم
 نيد اد نيرسنل نسر وجا يلا محد يذلاو لكذذ
 حوملاب:: ةزحاو دل 3 امنوامثن اىلا نيراكتمل ادابقفلاو
 20 لكاقملا ارنا دنا ديعلا :نسفح ايبا افمدسكلاو

 تاس ىلا سدتملا جرب لا هل كَم نم نمل انملا اتظتجأ
 ضعبل الاخ ىنع؟ اىبملا دست ثيبح يعمل ييبملال/ نا ىلاىإىل
 |سللا لا ناس 0010 دح 3
 ويلا اي هنا م نطع ثيحاسرركت 3 د جارعملاو
 جالا أيد .يلعو ركل وهو ىدابع ماض ايد ني ب
 الع وتنال اظل أصن رمل ارارس بابل يأ
 نب دارمل اره اظل ا نئغ لومي الو أ 1 تاوملاملا
 2 جو كلجاو هيلا ريع 2 ةدراولارايحا01نمالواضد
 اًمظانلا نمةنطئل وهو نهذ عمجاد أه ذل الا لج ممل او

 لسد اتلاجلاا وع لدجالاك هيعل !انيقفلو ىلا حورلا انهيإاد
 دهن دامو ل ا جسالاورملال ا عاظرع يع طنلل | !.موحر
 هد جي لمللا وبذو تقستحو» طلال عانتما وبا
 فص ياابو اب ولن رونو اهنا هتطاقب ل اخو
 لاقل حسم سلما ناكولذ١ مدرل أب مانملايلا يجب الذ لتءاظلا
 قمعلاو نمعب ا هدب حدرب فرس يذلا ناس يف لاف
 93 0-5 او حورلاوم سوح ديدلاثن اذاحلاو قا
 !نودارسال ايام يا ملا ىضبب ىف« ليل ازعل يا

 7 م هارحازه ان اكرل ١ جارحل المكي امارسألا بدال لاب

3 
- 



1 

 قى

 يدراف هلوث يسم ىلا جاني ينشلاا نا ردا ني ليتل

 .د-تلودوتب ناكل ميد احب أجار مزحاظن اوايفواام ورب

 مبلاعاز ام ىلاقن هلو ع ةنراضباو يرد ٠لزدإ مكزز ا

 بيسي اغا كووُب |ام يدر ئهلرعام جاؤطامو
 "كفء 6 .ةرلف حا ةحاصتافير امو تانونكملا

 ةدايملل يسحب لالا نوكياوفنَو مكع# ابا رمالاضانمأدلا
 ةقنبف) يو اكأم امانماناكولو ير ءبرشب ايامي طل

 (ببالرمول تب ب كلذ اف هقدمد ثزونأ :داعلل ةقراخ ةرهتمالو

 مم يأ ني السلا هدلصنا اعابجبالا اور تاكا و

 7700 قدورمع .ةرمدبج زنا ين يحدواتدصانوك
 كيالي ايبا ماكل اميلع ميد نه راك لاهل مود ايحو ايببالأ

 منبع ان م سمار كذا

 ملوام :داعلأت ارن درجو نولبالان ميد سسلذ ا واذ مانلالو

 انهانأ لاق هطلن داحل ادرخو مسلبالازم

 ةداينل : هل ار نيم نوكافتن ا حبا موكغتن نم للا( مرارمع

 انني ايام مهند ذا دربال( ىكيلاذهكوتاد د نيسأ

 (دامل اٌترحافتن اركد يلع مصتنيرإ يرن وم,و ةيغلبا ل

 ام( ارلاضباو 0 مذلبد
 ار او ونذك اداداع اهراخرملا لنور : هرعت

 كك مع او

 ااا 00

 د .انلا ْن امولعم و لكل اميل دمسلسبا ا جوولاذأ

 دك ناو لو كافر دبتسن لف بدطماوةركلاواسا
 ىنلا ام الللالكت ورك نع دن د ةطْفب كلذ

 7 «داكتتاو 00 .٠ :ندامالو اوهبساف هوعممو نرد



 56 مل دارج !لاىسسح رن | سبح موهير كلاعب اصا
 ا ذاوتسالا ممم اك مب كلذ ثملها
 ب ءاارث يف الاول اد انا هاد

 و م نارك دلفي اياد ىهوجحاملا لع هلا جلل كاع :ايتدأمم| هتطنب لاخو تجر
 لكرسي رابحي اعدل ةراطابجةداعلا ةحا نيديعب
 ا” اهيا. ىلا لذلك هي معوتوواصوصخ داع
 .ىعئترب ”ارسلاب اب هريرانجل اهدردتد روصتيب لددل داعيا
 (نعيل اهئرسبا كورس ابع نب نع تنس ةياروصرم نباديعصو
 ىروسانلا كيزفاأ كاسيرانل !ايورلا ل ءجامرملاغت ملون
 ؟يسا ملبمل 5 ميلع هدد [ييفرس ال ويران راجع أايدد
 نيل ادراة ل طفلك لس( در تيا ددسن
 ظ 22 ل5لاايور باغ اتي اردو بلتل ابر نعزاوتحالل
 ل واخ امد اومل !بذلام ملوب نارتلا
 ليل هن نااسالان ا | مصعب ب جدو يفطامومبلا غانام
 0: هت يقل هلل هن 5 ارعملاو ؛دحاد
 ماعز مشت جر امن قل دينا هلا داجل الا +
 الول ند ارسال وس هن يعاكادكن رشا اياك ا 0
 ظ دنع ريع اقتل اياها: :.ال> ووجب !طغاجلالامت جلا
 تنالوورمل كذعا ةياودم ام :ةيصلالصا هب رمال يكمل
 اب اها | ميال هر ةاملدا اشد ائالبادإ
 اماوهينع اهفاكايإع مب , يق يذلاكلا لونا رعاعأ“ ءالعكاو لسا كما لفل تنحرف : نبك جرت

 م
 م2069 هَ روز م ا “اي راع

 ٍزدزين قيمت لعلب طيب ميلك < يجون [همالك درا

 نأو



 حاول (عوقو اهم اح ونوب دارك او طولا لكيتين 1-ذد د

 . يوم ةليا جوشو امع ىافج ارم انا حلوة ارت اباؤم'

 5! ل راد او ةلمبلا تال طع ماع اةينياووتس عيلذزدا
 لاق ىلا دم رك جف موت | ادد ؛تس اكو درك مصب ١

 كيال ويحس ى!ثيوحاشيا نيون ىلا اي اانب ح نبع

 سال ذوو قاما ئاونع:|ىملاذادلاو: ةمولضملا يحل
 نسب كا ركزخ ارفلاا باى مارجل اج! نوما دب هناك
 2دبدو تيب يدم. ناكارس اناا اطبخ ذد

 هوصب يفاعزلا انبنم يلافن ءلونباوكداو جورلابامسااملاو

 يحصنا# اره الى يقدالاريسملاملا مارمحلارعمل نسال
 ضن هز :ناك ب افاد ايري شع ناقل ا نرلاا اىسالل مباع

 ءلابؤجس | بهن رافكلا لم ظ000007 لْمل
 رعو

 ا نهابلا هر دقل امطفت بيقن ئئسوملا
 كاكولو بلا رسال اب مل دع اركتارامظاو 2

 7 واسد ياله ركمل ىظدال هروب ١ ا "
 ادد رع هلك! اجآو بهز مدع نم جرملا وللا نأ

 تمريظ تاكالذا 000 ايلا م عيدتس نا
 لذش اكي اثناو لابو ديهارب رمل نمو يزن

 تيم ةوجارحل اوعمابإد ظفاوماب م ١م ١ ةىراخا لال

 هلوقب ,يلاراثل رج ن روز جورب تا
 وأهل به ذم ااينحا دلو بسب يا يزهو ماتم او
 "رب ءئدحلاع نحس بان امنع لات ابن ةموايغمفاذ 8

 ادانأك نايم أنبأ نواعم ناىنخلال انبا ةنييملازب ةبنع نبا

 ا 2 56 بد !يإ صدد الو يرسم نك ليست

 نخل اذ داهم كروب لمنال قت ناذاو توتقتر يدم



 -- 525 راؤلا' 0 اب درابت لوتيرازل حار
 ا رسمي ظحب راو امياويذكذ اسانلل رشف
 100 / ءامانم نام يلام حاط اغا ايديلاو
 أنانا نيب دوف نع طب داخل امره اطل
 0 واول ىو تطفي اف ثيبرطل رطبا
 -ج) ضنا يشرع تر[ ىيلعساطصوتلا جمذ ساهل يحؤملا
 يار افاموا طك يلع سا است س الوب دسجت خان ”ثيلاعوا اها وها نم تعا نب .اةيبدحا, امل اًميلاو زعانأو اعيع
 ناي ميالانع بيجاو هد جددا ورب 4يحاائاد
 يعد اد ا لكأو ثلالا ن١ . 0 اناءامينج ةجعالتنإلا
 قة تييبلا عار ايورلا هذعم دارا] ته رّئاوسالاايدد
 لت باهماو ةلملضد منا ييبوهلا ماع اكميلع ها
 ةنيدملاملا سندا ل بشل جالازسك لم لاوبسلا

 هدب 25 نب 00 تي ان ملم لح دعب
 يأر 3 ميد اسم يتبل أن الم 00
 كك احاول اكد ريم نرلوادتب ةيبمانبأ ادلو انما
 ٌنومالافوريسفنلا اد هوفاع ىدرحفم سنسرتع افا 4 1

 داعلال هنآب ينيحأ ةنيرد اباننألا هل انفداول ان اناهو تكم
 تعب كلذجار ينل بد ايلول ن ادهسبال اخ مين
 يانألافو ا درا نب ارسن يسن ايا لكن افا
 الر عنا وقل اقييط نم هيردرم ن'ءاوزاماوببارعم اب
 هد 3 اف من [جحاو :كم لسمو اى ارد اق 0
 نسا ءادو امو ل ل3 ةيدنق سس ان انفعتلا ان الى وككملا

 ١ مطر امهينم لاقت بداضر ياعاقبا يا لاوغ ةيودرم

 لاق



 127 و ليقف نغيربتم د راعني يمانع لاف

 0 انسااحالذف ديلا هزه تلرنو

ال او لالا نبا ايياس للا ةليبل نع بور ار اوس ابع
 و

 لا .وءانما يدر هب امتي نبأ نع نلو [مالانليلا

 50 أ باطخلاوب .اًزتن قبل 1 ةيورل اواي 0

 بصي ارلا اررشش او ضورلا:يايسمسلا هس انوي أين.

 ليال اجن كادر و .داودييفنو اي ايددلل كد اوباص
 ليل انابع لكلب رايلااررلا انلمجامد ل الفارس كو

 انور هرعيسفل 8 نرخ انافرإرلالا
 داهم ا نايلم

 تءيلع هدد اياصربلايارام عيال اورلاانلمجامو وت نم

ومر عيل حيال تي اترب ىلأ مب ىرسالا مليا
 دعس لوت

 <.قباو ةمركعو دهاجر :داتفو تما اليعسف

 تيجو درو يدر يهب تبب م1 قئش برعل اورج ورم ئعو
 .! ىيلذا صعابور اهيا جنون وع اهلل: نتمنا

 بي ا انئأ بور اللا نوكمو ةلمملا

 مل برجاف حا« بذآا(و سانموي دبر |ىحال هسا
 20 لالا ليصو يايهامأانلم منانااببب ىيام د اص

ع: يموط هاج ا 3 ميمون | قسم وهو
 طما

 ايوا ودولي ايانوتلا ميلع مدي ايام وألا

 د تسال هبقعي نيو ارجو اهذا يايا

 0 ا. ايلا ورق كامن!

 ريس | ناومل ميكر اذ دجسملا بابملا ميرال وكلامه س
عم كرمك سل ب اإن نكن ثيدهل يوملو كفي: ظ

 

 ب !مارفريجساباناو تلظقيتسن اه دعشملا هلوف نم مون

 وئاماز كوتب كأ ذ نع باحاربسملا ون عقدانا يل اعاثرتسا



 قافاول ةاقفا ازعل ميغا تندم
 ىأتيوكلا ا جاكنركطلا نا كانا لطش نب بف ناكل
 احا اج 8 0 ريا ماع !مديرد يولملا ماعلا
 اكن ياعم اة دبربد اناث مشروب اموهوألا :زيرضلا
 يدق يلدلا تلاحملا مجن تينا ا معد قرغشسب يلا مدا اذان 6

 لدم لوسر بم.د نسمح ميش اهم تيد دال|كاناهسشسس.الإب نع
 قنشا إد ماا يلد دياطلاملا ولع يدا
 انما نيساوإتي دح باو ان اكمولا وبلاعللان رتبالأ
 اساس ساس تالوصرأل تاءاجتيحاليملا

 . 5 ىلع ساس الو منخل ع
 ديسأوبأ وداي ماسلا ىلع 1 و اذيسر

 و رىيلع مدن اياممدب دوو طنش ام
 0 .. ااا سا تاور دخأ | نسما ءاسسف ءفراواقت يد
 طرد داع لرقب هش ا اهلا كير ابان د ترب نسحا
 رايب وقنا !راولا ناب فقم نحر": :نل ارثؤ:.دةير يزل
 ىقنو سيك دان لهنحام و بد .ئلتشل““ : رطضاو ةدأر ير

 ظ لاق ءلعنع هنطيردخاو ىضرم ثا طع مهجن مدت
 دقواناول !ميلع اهركتا (اهو يرش كيدحإلا امردو دل

 لف لون اهبمومتلو هانورغاو م“ لوقب لا دع
 اطل قءاملفا ١ نساالاناف ميلع قفاوب مطل ظواهر هبل ١ د
 2-0 اقرارهطرغم مسمن .و هلع هيد !ىلاص كوبمو نمب انأك

 رجا المترملا عجب مس نب نير شو عبس ليل اناكيلزحلا
 نحنا ئاذادو نيس كعبم عب لأ ذ رايد زل الاذو ناتي
 )باشا وكس السالااًافدقو ىلع سب ايام وبي رس
 ثا ارئلتخي م ناسا انام هدعزنادوت لاؤفالا هزه بشاو

 ةدح



 ' نصورمدج لة مننا بعص (ماجوخ ا
 يع 0 0

 هد ايل عارمجاَناجن ان ةناعؤيمو نعل بانو لهشمل
 همز نالت اذان [ف يشد ةليلا ار ا :ةليصلا نشيل
 ظ فاتك انش انه ذه ديرك هباولر يراشل اركذ ١> رئوي
 قلاع اظفاحلالانالوطم ثيدحلاب ناو ,ىجمنمديحوتلا
 أذ ةياورلا هطعرل ةردب: نوعا نيب يل انخاب

 يدر هدد ةيدزمت ين طاقم نام «دابز 9
 نيروسباملا وبلا ادا !الاة1ا ةعاجارلالا كب دحألا
 تم ايل ىسأ نع ينوي :دانفو نانبل تب مانو كنابعتأا
 كيرالا ءادنع انفال يو نيركو كيتا قاب ماسدحا
 (تودسب اييعررب مناي دزنائلا ةشمباعل اهع باجيو
 ١ ماطقنا ءددسايامبد ال ا

 كاز جيس نك قيشيلا نأ ناكتو ومحور لحد
 لاق عش وم ثيدح ء.اري وسلا ةيةبجي نبأ باطتلاولا
 عدي كين حاذع عبس نب سائيمل اوب اىضانل أ|.ئيفد املا أما
 سان امن نعدر نو سا هب اثب رمل اروي ناو
 انإةرومالا طسطي نس نسال تن دداذذا تجوز ذل

 امإرذ تاكل اب لولا اون نيزسس نا تن تلرأك ةردعا ا رترسس

 نوي لد نمو ل

 -شومملارعب ناكا 1 يا اول ةديوخللا
 ددهطاشت م اذان لذ دهاشت مفروب تدلون هاو
 جب ترجاوإ ثب دح اهب اياع ملام دواثم مدع
 ا ما ذاف ءلوذضعملا

 بم



 0 مح 0 13 له اتذامانم يدل 7 1
 ا ظ ريدا :االاع تا ناوتورضسبالا نال لا

 1 يقرا ٍَ يمل لآ فرسوتن يلعر كلل ذو ةّمْسّيحلا يع
 56 دانملادإ انا أف ميسم بن !قانلا يلع >9 تبل

 1 اما م ف
 نيرمالانعب يردو هوس ج نوع اددحت رب كا .-االاذانأ امام ناك ىغإ /

 يل اروصلا + لونا غيؤيلممالالع؟ نوكدت مانلا* ءازباه نان
 ١ جدل ركل ار ًالئاو كمل“ بمن ذواايساملاوب حرش نايم

 ايلاقيذلا 3 دانملال دارتام اديئرن لقت لال او بج انوه
 ”ررب حرع ثلا قيال راتباط طكميلم س ايي ذومرب عي

 اوديو ين نب نمعب مو صيرب حجرملا تلات اطو مرو

 3 يربااهاد جورلا ان اأوداباان ادامأثس ناكجازمل نأ
 1 ران ارج برش اننا منبج نم ثيرشابوا :قمضحامب جرعر
 تورس الا اهدوعص ام ةيرانملادوب اعل الذ اهل اهناكو
 ترا ساو وب نمب لانك معقب .اسل ايس | يني جايا

 يلامضرد ١ ا أك ذلاد يالا الون ا :اىانيدرمانذ

 قرانا دنع ورشا لن ع املك مسا نيلا 0 مبدأ

 ميداآ درس ناكامل .نكذ ميلا: ءاريا 7 قونرماازش انامولاقمو

 يو كلب قش ندرياوغل اورخ ماقم ن(ى كى د اينف
 ةئاهارمبع نه دنت تمن ةاسوتلب ا ههقرأ تاون جبع كلذ م انبا

 تول دعب اًناومسااإ !دوهميلا 7-5 "اذ ذامال ا اوس نءعو :

 : اسس رار“ لا هم :ماشونا مانا يعم هاقيخ ذو ةقراثملاو

 ةف وش نع يكد رازتلا هدر 4 اه جاد جاوعتاو

 هن

 ام



 روبإلا هب عجل اذدجو يرفأ ةرجذ ولنا ميلا داتا!(
 افلا نياورسلالا كيد ارم هدول ياه مهن

 5 ماسلا ”جارمملاوارالارركت قال 3ةنيجال دو[ 3
 عقل 1 (درفنلا عوفو برنس ااماو طئقنلا ا .قئاةرلا لك

 لسا لاوسو يبرك نع لاوتلااتهذ منو لا جار.“
 هبدكانرمعو ىذا تاولعشل اوضرشو بلاك تس ب ٍُك
 لي نيببدل !ةالمصو ءانام مبدروددفا- ا ليل دازه

 يدا[ ةطقنلا ةيكتذر شم دوت ةئاف كد بارئتسا|

 تاياورلا نطحب نييشما هيل دود مجو مل نكت
 قالمة ذح ةادرلا جا نا عناب يضع ولتيلا
 اس دالدادل ىلا نايبشلو اوي باافلادلاما رتخالا
 - <«جزالاو ,مطاعدنعوا هدئع مهالاوخ هارع كه
 كرو مم عوتفو ةيالضب ما هناالا ىكعب اع تاياورلاضعب
 ميجا تدروع زطقبلا !:ىونووش مانملا ١
 هرحاتم ءطقبل !هدور ر نايوق قا هوادحوطتاحلا
 0 ١ .عقو نك ةتاقاقدا ل ناىاجسو

 ك0 ها ا

 لم ةرمز م يكرس دل
 ارسبلو ادت كو ةيطرت هلا رم تاكو اولا

 ابدرلا هن 0 ع6 بلا 0م ياويوستلا

 ا 0
 0 روسنا
 ةمارؤلاو تظوت م رياك



 ننءاتلب اممملاعشللا لود ةملاقت سدازماقكو
 0 :ذرعب كارم 1 ياو

 0 ايس لفل بو بيردم

 ةلوذلللا بدات بل ياش يا
 لزب مثمأ وم ايام كايد لانا تما

 ارمتن#تقو امان ضو ارسم تو 2 قانلا جول)
 53 يأ نأ اياملا ايلا يختايولاباوصلا
 اس دخت عب ى| ةرثعبل ا رون ناك
 ا كر مبا دن امرئ مقبم

 ا ليد ا :هاجودأ
 لل تثدجود وى

 09 ١ تيك أب هب راف تش

 0 1 2 اينرش ا , ش

 ون نم لوريم ار هل ماوه ينل ايعانلا حارمم 3 ام
 (رعملو رول رغب : مبأَو رلازع كددع هب هرب هلو لب

 اللواهرنأ تابافزل ارطمت ::توامأ اها ١ هلوناذُنَو مبجو لد

 0 ناثالاإ داأ كف ةدياذ ربط ملال نع لفدع سد
 0 0 يو لسفا اسس نكون كد 3

 ثنايفاثل نايا دج رح 00 ٠ رايح

 0 |> و يلبي لجل ا

 ”حلرعملاو ارسنال من منو بئاجوأن لن ادهب]ماجلاف الا

 اوذد



 توللأباقرنالد مللت :ليب ا[ ةريبجلا عب اكذا>“
 الئلسالا نابع شو وا تيعاج[ حرا ليل : يملا
 لكاسس 0 ةهردحاو بل :رملاد و نا قرللا

 هتكيلملا امني ألا نشد ئّيلبللا نيب ناكاما ضعبلاركذ د
 نسما قلل علم درلم ثلا ل يندر ( ردع بثو

 هر يا] ابراج ريظاارمزشل ازهر رتل
 مفنرم لا انيمي بوم انباوب لجو ابسو يملا

 لدم حج طتاولامل اذ اقاك ذي ابرد باور نمالشلالا
 رحل الشب ه ثعبل ادع ةطننإ اي نامارسلالا ناب تاكولأ
 عاماانلاخايرشب اب مرحب او ىالعحلا ميس طفلا د
 مسيقعب تناجاو توبل |[ بم ناجارسلان ا أاوعدألا
 0 يان ؟ انه ةباشلا ناب

 0 بوتباج ا
 يدل دب

 /دع ا 2 0
 هزل ابرج لوا دبور ةيردني دالك

 اردلأ ناهس! هنا ءافملاو رضا دق
 ةنيبد ملا ىلإ عجم نم: ا تاكوتاب زج جاملاو
 نبأ ١ خلابر ذل 1 نا سل

 0 ٠ .ريعايعرشاللا 2 0 :ىاءاكح) ل
 ,هرلاهورتمج جرو ننسي )مؤ ناخر ذا دتانلا
 مه ىلص انبعساطر نعي ناو عاملا نيا أ ذاؤتاللاب
 تالذالو دنكيب ثيحا اطبق تن امادب يرسل ادام الا: ناك اع درب وا ثالُسس مزعل الست تتنامامءاو : ليتل شوف دوب



 فيجاواردلا هليل اكو السلا نورنلو ا اههنرف ذأ
 ةةيئاكم ةحبلالو انناكجلاوممىماميطص يلا ةةلصلا ناب
 ةضورئم اء تسيل يشعلاب ستعكر وءارولاب: ويضم كيطوك
 5 دنوكلت ا ادضل ا املا "هليل رطرلهئؤلا اما وارسال هلسلا

 معو اهندمب اينيرن يدخن ا امهع لا سايبمر مكب اعلاق
 نامي ب يما اور ءالسل اورتن ان الطف ام

 نأوشملاب لبق ةعدخ انو لاننا ذه نمت حادلنو ظ
 ايسجلا تاولسصلا ليت ضرتفام :لصلاضوُموِعب لاق مدارم
 يأت ةالصل |ىحرملا نالش تناماعل مت وحب مسي اع دارم وتبع

 أمال تنام نبأ ممم مزلبد لل ذم كبلوتلا نسب كرما
 روك نع سىس هديل دعب حارملا اوارسلالأ كن اكإتو
 رش نم ٌمئعبلا دعب اناك إّتو ئس ناي رع البت
 تاكويجلاو !ةاضي اونلتخاد مآ ام فصنو ماسبق داع

 2مم وأتت! يووملا ا زمن الا نم
 تال اداه لو أ

 ٍِي الايو اننل ان كلتنازكهو عب >ميلع ىرجو سرثعو
 غد ابدل داق ا 8 9

 ا 3 نا و جيلا
 موشنم خجلا نع را 26 ؛ اناكونأ
 والعب دم نيركعو حبس لل ةيان6لبقو يوايشفلا
 عمبسم ال ولال!(ناكوف ل 5 هل قدوم افارهوامو يووخلا هب

 لاو بجر ا نيولعو يس ةبئائلاو والا عيب 0 :نيرصعم

 امتد حجو فورا مال اعابن ا راصمالا يق ؟7ئ الل اىلع

 لمحو نام نس اليشم ونا لئاقت نأ را( عب

 نات



 نال نارك د ناوعب طعنه امهم ةيلد هلاك! غنم
 لالا موملا هاو يقفل امويب بدو نوما موب :ا(باقولاو
 رعود ملول ءايببتتملا لا .انارثن ليلا لك نع ترفس ا
 0 جم 2 :!ملثللا للنت نع تملعذ و .:رفساىزلا مولا

 يعبلاسعو ماو اب وطعبلا|ب دارملاو سيشل وب ماع ايراني رجح
 هذا بأ يأ نكي ةيحد يانا عاذإ اف بحد نب اوهلا

 لادا 0 مك نزلو هيما لل بع ترمس |

 007 ارذلكأ د اب ىلاطإو باخ تايه كيد
 دلرملا ل وكو هش اومئيبملالا مري ثبتت ضمبلإل] ىلواهد
 ةقئاومو:ئننالا مون مىييلعسا يدعي اداوم يانرألا

 نإ يحبس هل نحن ايس نب ادائئشا مويْنعبملا نوك
 تاطمر هيب نيالا وير ام ملل يلع الي رج ذو
 معرب ر اهبل اراوللا» اذن اور بح ننعم ردع ويش ل تاتو

 تيراعلاو جاسلا اياناكل | لمع يئاهن مدب ايهم مريرعي اخو
 تيبلعل مبرر ارحاناعل + يواعبالا مهيريعوب كار بجرم
 نفوس .روقنالل ةريع ل يشدد ليئلا مام نم ئبيبراو يرد
 يشل موب ةركل ادت ئينتنالا مَويمليل حارصملا نوك
 0 كومان اديس الظخالا مدي اهوا دلو
 مور لافو تناكواماطنلا موب [و يلمس ايسر امج

 هليوم تطالب هرعت ال سم انعان نب
 0 ويرمي

 4 ١
 ةلسازبلا 1 ند وس وم ا ا ا

 دو احارعم ريو رادوجد / 3 9 1 يول تالق ثالانا
 1 20 مّيلواع# نعمل ااه ىلع ا هزم

 هيه ١١
١ 



 | هر اناخارطعبلا الون, لذ الانب ي : ىارلا]قيمالانإل

 همي اويح مح 3 نمشالا مويكؤكساذضباعو رو طونلا
 تنل دجو نيو ؟هلئابم مدأ قحو :ّىج موك د
 4.087 مسا خاخو [لومنملانبل ان قلخ نو ملعب
 ميكرو قو رعبا لورلا ةنضفو كمر لا مهلاسماناون ايدل هنأ وفلا

 0-0 هميم معي عدي ١ فسم م ا مههو , يلع سابدأت .

 2 ةنصأخ ةبومولاو 0 هراوطا ساكو
 قيلإلم لالا ثارطي ىءارغ جاوا ماج نم اليمبلل قا نبأ
 ريو "ألا موي مثك ميلا مسد يفص دمنا ديسر .حاوالاق
 حرع فو اعل وقو تام ميدو لالا جوع ءلدو ثفن
 واج شيبمل صدد ايام وب يرسالا نال كلل دان اضنايأ
 يسم لوم أم او ابدل ٠ كر ايلع لمت ينذ اًداقت البلل اب نأ
 ير نول ١ أ اف كاران ناكني انك كف شا
 ني ائنلا كرو ساخرطو نداخ ثارابتم ١ لك ناكماحاو
 ةنيمسرملاب لان نمو# 59 مياروسمئملاولابن ازابتع انو اوت وهب
 200 مور ناو ندوب موملادوفنلا| امد نبأ

 ماتيو رقاب تالحا رونو ةلقبلا منور كمي دمغة ندتح
 ير ارا و دون دوام وك خرخر لس انذ كتابا لا
 هْلاَوْما كبد امال سموك وس دلبلا 1 :نيمل انما
 - ةابرو 3 'يرخأ ياورد تيبلأ نزع نانا

 وكل لعل ضجما لاق عنا ملاَخأك انه ميج هك داشو
 71 انوماو يمنا ئجقب اطل واكل وانعم ماشا

 : توجت نال ارت مح بازيلا جاب 0
 اه امرساكذ لأ تسرد وت . نيل هس ليلا 2
 ارارجلا ىنن مطحن امانه د ارملا» ارهاظلاورهل ارغ يطخاابا



 بكدانا او ينيب فقس حرش ةبادر د لسان ةموكل هاوس نع
 . نع ىرسلا ميامي: ردو يرمرلا_ن ع ةباورل ا ده سرر ا
 هبل اوفا ميل ا امر لبجلا »قيرطلا جيجل يالا
 ريل نوائاه 0 ,تاكمازيادر د اطول هرم
 تيب وبتأب هلا ىلاؤناا هزه مهاد نب الكاكا أذ

 ودملال ىبإ ىتوئنم اهي مإ
 ا ؛ ناكرلاب تكل ا ممجلا

 ىكداناللملا هلوسم كفءانكب نمل زن هبط ال ةاناد
 .نيلدون نك جه كرجل دبا جوش وملك ندب نككرأ هنن اان
 ملا اهبوكؤب 5 امرلاءزهو اهضازو جس ير 0 0

 ا ةئليل ا جانزه تاور رصلاّىش

 01 ان املك د نا ةمئااردسمإ 0
 , ناين يدي كيرلا تالا اوشا
 5 : قدرت ا دج ابل تيخار
 وموديل ىلامجرحاك هاتاف قاوسا انزع ل يموم
 فا لطي اان .ه ي وثب ياوبوب الاد ان اذ دوف يأ
 7 لون ئسبودقإ ١ةئاناائمب ءاوق ندب ىيل مهفعب لاق

 : انكر تزعل اع ايما فاشئاح مات يبدوا قسد
 ميو كل اط ىف ابشن أ نلفمو كامل ١ أوجد وأوملا

 ذاوصو ةباورلا: نا داو أراده اي :رطازخاد ياه
 !جااذو ىحتفمو ديس ارك ىشنما نقبل اارهنأو مارحلاب
 درا نوط انحاشلاارْثا يودع نه مانيب ان جرا
 ني صاوتشر سر ءاواجأ ايس نب :قيحأ ماو
 2١تيبلارابع اياايب كلا ة'مملا ون نيسك

 نا ناواج هه واتهادرشاككناموند لي اكيسويلئرجدألا ذا

1 



 « اكان عنا ردد ارانب انروزداع راينا

 قعف واماشسا ةالاولا ارسنال هو له تل املا بولا معان
 |  تاحموموا اللاو:الصلا ميلك ابنلا اند ميميلع هنا
 ْ ريوئاربم د نم باجأ ا ل سف !ىفاص زن ايبص وصح

 ١ تكتل لقي جوزلاو مهلابأرسالا ةيسرمناب يوددملا
 0 ساياصررع نسب الا انبنالا وم راك كت لعل يذلا

 اسنان سل نون امادموا مق طئان جو 0
 | © ىباطبا ةرعرّمو يردملاباوجوتنا مالل اىءالسصل اميلع
 ِْ ا ا ل ا

 | ١2 سنملاز!لاقوبار ا مهملادخ امافرجبلاو خلا ظ

 :ًاجاشملا ]يسوع ي اننا ىم ةاجلنملا يتم أركتن اك
 7 ةماوكلا تناك ؛املشللل مو 0

 ىلا قونوهير طحالا |

 ةييشلاب 3 هلم هند ااضونبل ام اقمرازكذ :
 ىلا يسلابوأ آرملام تلمع يد 1 0

 لمي من اطل دي رانش اعين ! مام
 وم ريرئار بولطم از اك مار 3

 ْ رطابم لاعب هب جرهو م يرسا /ك بلع تن ايا كلاو بلاطلا

 ةيزمل ابلاط ناك لق يلع سار يقسو بولطمو لا هس بلل
 ١ كسب قاهاصربع مانو دبرم م انممءاتم ناك ردصلا رك جرشو

 يسعي نا( ذاقرلايلموب١ةلتسالالامتو اناس افم

 تصر بف ىل حرش مال ليتم ذا !ءارم لك بلع سا
 نبي ,يلعلخري م يسب ىكس هلوف 9, ةمحو نى ان اهو

 ترسبلااوث انناربل اوبلوولامتو كرابت هلوت ب بابلا
 اتياوبا نب تويبلا اونو يتناعرموبل انكر اهيرومل نم

01 3 0 
1 0 
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 لمد ساولخدي ماءاجلارجماذا راغفالاننالكيأ: 220007

 كا ول هاك با بق ساخون راش ايزي اج ولاا
 |ومس ا يلسالا جاومرحاا ذا ون اك ةبامر ابو يالا ركام ل

 ماسكارا يله يلا سانا ليو ريح ثيبا

 ب !ةيملطاط يادار ادااواطب اهخيب ( ميماصيلاو درخااذا
 جرد اخ هلم تيجو طابا بقت رمل !انهأ

 فما خرعلا ١اىتانمناكئأو هم رعمتف الام نونو

 تمار كلذ ن ريو بابلا| سور دبى شرد ااد احا نلخ نس

 انس ايس مهبدب نادنمو 0 0 5

 الحرب | اومرحا ذا اوناكف دش ! سس 2 :مدرشتل
 لخد مك بلمس ا لومار لطب واع ىلطنسلسبا مو ةنلبل اني
 للرب 0 : 0س

 لتيار اذنه سجنا :هحاعمسلا ا نم الويل اننا كيل الع

 ا 0 1-0 0

 توسلااوب نمرمل !نذلو مناك !هرودو امان مسد

 قلق ناك اك ارقكان هذ اهياوب ا نم
 اعنانلا اعل اوكاوا يلع يالا :اجايملا+ قل يملا

 داعب مل قبسغتم نائبر اجةداعلا لالي ادلمس مني ىلع انآ
 نيصّوْس س مقيسام يل! عراتتم| هاهو ب راسي

 دوردزمش جل اول ذل هوى اال ناشي جلا وسبل ةماشألاو

 اند: يريراصء اد مخ كلما لوداؤه كلا لغو كرما

 - نب 27 - -جح مع هس ب تح -- 0 ص حس د /

 27 تت هدم ا يل اير ب رمي جم ور عدا د يد دي

 ا



 فقنسل !ميارذاب لكما ءاراقةطايحلا مرش ةياس اوال
 ام تسل هلعاسو مئثو ؟بدارومل ااع بابل او

 000001 1م طيب اف ثجزابلاز تسل

 تح هرافطإرمالا م برثدر ركتو كل ذ ل مؤهلا بذد

 ادهرل ذأ ابا ميذ ومالا اذه نم ,ىزف مرعل يا ارحسل اسد
 ذل, مفحب ايو مدد وعلل | ع عرئلا لثب ( م احارركتم .
 كل ١ تم زارملا ناو وبيج اوم انىم,يلع لوزن 1
 يلامس نما ةةركين ا حانالولمل !ةمجملا ب حو مب

 ىتتفمُم نسل رس ادا ال ل اال

 لوشيلا تال ملبالم 0 كحال بجذو
 كيال ةنن ترين ايات امر هنزل

 وذب ماامهتسشسا كلذ نوكيا نار ديلا لاباد نشتمالا + ١
 هرحرب نب ةنيط م ةياورلا نه ن ارمء اليو كازاجد اساانلف

 دب ةاياؤننا نالميلا يسال سول انا ىلا وك
 ا ةزحاوصا انك ىهنبابات مكي ىناواضيملا

 ظ يت ياع س اينرسؤ اقلاع اد
 - الودي ميعدس اياص ىضاون يهبل ًاذعاذ ةودالا
 أراب دجسملاهياي ان نادل عشار زه ل ًنناكو لل :مرقن اء ىلا
 امل ناز وعلق نبال ريل لا جرحا ياهي ع كاولعامر

 قلجرلائب 0
 منال ىإ ل د: دا قل خنسح ياعاضبا ليا
 اظيطلا كا ' يد ةالطال يما دم تمن

 قاما دك ظ ل مينو ميل يذ

 مخمأل ايزكبانأ 1ك 11 طرشي نكل دداو هوم

 هك



 لست شل ند ا قي تسوس
 ل ارو !ةتلا كلذ ع وك 3 ميدعب ركنا

 تبا نللاككذ 0

 ا ماا نيس هايس سا
 ى الاد مطل ان ارشلا مرن ىررلم تناوامص وص ش اي
 لاير ادم ميلان كك الانف لردسلدولل ما

 درس لسع مناكق ملاكاد كلان يعد

 تشاقو يمبالارابتماانعشو ةيفعنطع كا ذادك ررص
 ةزمل ننال ج وكلن ل ةركتا اذا هلام دعركناوايسلا
 زوجي ؟راناجاداع ااياعل خءاذ ايئلاووثنر اكنالأو راكرامل

 مهلا طسب ,كالصا بمال انآ رريرقنللا تلازم
 وهو ررصصل جرش نمو هلحرتمو ااًرحرش لانن ءوكو 7

 نافإ اف مام حو ور و هين !اةيجنم لكس و يعي ار ول لس

 تئافو تحرشيفت مدس وام اكو :ةةسونل كلا اقنلا
 اىثبح ايحلاغجبل ان دزيجاتسم دعي ذت ثيم طورت
 ني شل كان طرا زتما يلاراع اف ىلقل | دارك >
 ثم ينوئلارياس ىلاو ل يلا ةرام ار دصل اركز اًوجر بلة هلاداك
 الص لاوس ييدمل بر .دوفوامح وتكتلولأ ا :ىبلا
 ررصلاب :ارما غم لاو ئبسوم موفرو دع تشير اذأو ذاوهاوق
 بلاتلا نم يراقل ررصلااركذ ناك امل م مولاه بلا
 نال بلقلانرود روصلاركذ يرحربلا ميخالا د + ,جازنماو
 يعاد رباه باو ةسومول اكل رد ان ان افاررصلا!<:ةسوسولااك
 هرصننن كذلاوموماقرمملاو كقملالج بلشل ابر .كاعووذملا

 بلل اذ صحوه كْدل اررصل اوك ناطيشلاه مالا



 واح مطناللاو هلل ةعاطلل دجيالو بلتلا ةسطبم يجر امان س دجرا»
 الديس منخل اد قيطلا لانو نمالارصمهاونباليوددلا هاذا
 راولاءررصؤدب اد ىأ مب ترلاولردر يدوساااد|ب ماينولا لرسيباو

 تا رمت ردصفأ 2 لك يلع يداوم وةدو ٠
 نايعكزك ومر الالام 1 ةرم انت دو اول ازا ازهرحالل

 ظ ثيددلا ند: :يلع حطمملا رت الا ةراكلا قلطمون اهل اب دارملا
 دعست نيسرلم اوه ّيشلا عونروتو هب مب املا ةرئاقاو

 را لادا نيثرج اينمع نايس ات تيت
 ومس نسا نبلارصص 3بلع ىدايإص وهو ملاكا
 لع انهيت اع ياس درجأ ةءامكايدر تا براد

 عم بوب هد ليرجج أنا مك لع ايا نس الو نا
 ريم ٠ كلئلاد رطبا اهل كرهت انحف ىلا

 ليس ناطنال ا اذهل اقف قلع لس او بلقلا نع

 لمحو ناك داعاف تال م مويزاع بلد ند ثسطولا لسع مث
 دئارعاب ال اذه يلح مسعسورم ل يع كلل ىحتن ان افلا

 يكرا تنل رذلف سن ناقد نرلأا قتتم ومو اد اهن لتست
 1 الادب ايلاو ريحا مام«ايدر وكن رص طم ارث
 مكاصاربقب ديما ةينع نم | أ
 3 تناكلاق ادميلم مدد]يفمحولبل 0 ١
 دحات مدانل م ' اهل ئ.اوان 'تنلطن ايكو دعس يي ندين منض اه

 ا ايهارنسم نوار ايام بهذايغا اين لقف |دان انهم
 درحاذ اقنانارسس اب اكن اطوال باخ( اديس تشنو ينا
 نتا ىعبذ يب اذحاه ار وتس لشداذ من لانوْه وها بحاصل
 ثواذوم نيتتلع ملم ًاجرخ اك ءامشن يتاجر اب انشد
 يشبالاقع وح مب الفخ درس ايينب اممحاسصل اهرحال اقف

 اب



 يلع خو صاحت رصحر اصل امه دحال اذ مث ودك ةناعنار ظ20300

 ةلماداصلابو ةمومذلا ةلمملاخلب صك لؤفو طسدخلاركذو هوبا ا

 .طاخاذ سوح وجب بوئلارماحلاذُي يسلم :يعملا خل طخ

 محاد بماوملا ايلا سطن مم تهب وو لولا تيدا نلوث و
 اتعاذ ترن ةملحناكلاذئس ابع نبا هركاسم نب از قممسلا

 اريكربكا هه ادق مكن ىسس اراسعمس اذوب تيطن ام لوا
 عراك عرع رن اال يساو هولي ديالا ملا 72/و امل هيب رجاو

 الوشيرحلا ميج نومحلي نابمملاءذعإل رطنف
 نيدحاد نالثل !بشنال ايام بسبب 5

 هد ياو يلهب ىلا نسمع دا ىرماميؤباسلجي عرس وب 1

 7 اهضونسم تنل اذ [يميل مدس ايلص نبل ناركاسم

 طهران ذاوانايبصلاا4 ب رشا عم موت الا انببط دمس نبا
 ىناسا مب ارم وذخاذ اد“ لماع اع تسوس نيالا

 يمه اذ ,هرحاووف يحلألا ويمرسم ابارع ناببصلاقلطناد
 بلاعب قرذم نام قش د مان ايئبطلاع ايضا هيا الع

 ادا مرخا اسم لاذلدجا/هيلاظا انا او ينام ينم
 0 :اعا لام مام ديلا لة باج ضرك اج
 رخو جا ل مم حن بحال دانت يأكل
 رداد ةنفضم ثم جرم عوض هيلي او

 هورس هب ماكاذ ذاق اتلداننإب هاكةرسي دةنه هريبد اق غامج

 بود للدار ونالثم فيلق هنو :سظاشل اراككرو نم

 0 د تبخوو هداك .داعا مكاو :وبنتلا
 '”انبع «وزبوكماه عنمحاصل كل لالاق مسد

 ل يدعم اعل ماتنلاو يلم ينمي



 1 4 دل روم دمام اعمر دان م رك يريزوف

 6 ايلكشماب وتد وولد 0 ماهيدذلا
 8 0 خل ببهاالاق ا يب ىحب امو ىساراو دو مرر دمج
 دارلاو ثبيرحلا كانيع يرتؤل وذكلا نحل دارن ام ير تول كنا
 ناجرلا تانرلاب دارملا رب كنك ىراجم لبن وناانهادزولاب
 ثيااو وسل امطل أدوا هربا كدد :لئم اراغ نباثلا نرملا]ضفلا 1
 _لئكرلا ايبا الم مخرب ىب اوان ميلاد ارو نسم إي مماساولانب ١
 درت بع هاي صوتبلا ل ايهم ماظن ندا كر بام لم

 ان انعمروسس لك ذؤف اوف عدن دوهارس ل نشمي نأ
 نيل اس: اهنا تحن طخ لاف للم ماللا مسك لما تاذ
 اضاف كّياناد تلافن معجذ ع تلخد متاهرتسم ثم

 لس ريع اذان يرخاةرم جرش رج ماللاناد را

 ملمم نللإف برحل اب مل جابر قرش هل اي
 نسال يحيل كذ بايلا نيبو ليدوما ذاناهرس تي
 اذاف جرا ثا ث راف الت اطب أد مل تحت دعاوم ندعو م

 0 1 او
 رس ازخلا:نالج ياقل اه ٠» لسرججُؤ ذخاف نضراءاو امس
 تيوب هاا عام نم جفال بحجر -اك يلد نم

 0 اعا م مم رام نم تسل لس

 0 درج يرببط يح اقيم
 يزل ارسم لل تلال ةينملا
 7 انانيلا ادبي سر الح دوك شالا ل نمافو
 يلا 0 : اها ح ل ونطلا سرد تناهولا دا
 ثم ةيوعلاببب "شايب اطال كاوع

 ”-تيونف مالسلا/اببع ناك قش از حلو ناطمللا 4

 ير وملا



 موصتت منش م لتاورسابع دبا كيديمازبلاوم ووو ١

 زالضلا هر: هني ماي مليزلا ثيرشلا ا يلع مس ايلاص

 ةتفباخادانرئل رئلاوس نم روم ويصحم مهد اب ابحاو بكىقودو

 ف انرك 0 انضيفدوافن لون ماعرتكلا# اهئابارعا مموس

 لبسك, انطكرد م اذوب اانوبتو تاي ميديا باب ننام ممل

 ادن «ل داع مط ايذلا نم الفني اانرث ملابس انابه
 امو ةرخال اهل 0

 رس أونرخا اب بي ذكتلا يل | هوم

يمو ىلإ اكن ملوفو :ابقششسملاو ةينماملا بشل
 ش لب ن

 لع 17-2 1 اونا الئ ط لو بحاضلا !سربك 0

 هوننعم نتا ازهر وللا سو ناطيشلال ]وسان

 ا ةراشا نوكينالتكو رانلا» بردو نطامللا

 ا ارا ١نب ابملا ناطبكلا

 اسياخ ثيىبملا وادع تنلن بلع ءانباةلادت 4 نِم

 لاو الما ىف بلعب بلاوي اقلب :ئاركل ا: بز

 مج لسع يعول انس يلعب يذلا كة نايم تلا نيم

 ةرملا اشساو ال بمْشالون كيلع قاسلوتب لكلب 4امترسا
 لوب هكذام ايلف اسلام جور اذار لا ةئملاكلا ظ
 رج نب ايايوكذملا احلا ل ام“: :اجاناابمتسنواهيباتبلب )|

 تارمث ثالل هر ي!] فل! اذه ءلحلا نكت نازككت ظ
 يقيل اكلا ةرملاذوصج جابسألا 2::ذل ابملاوقنل تشل رس

 راع فاوءنلانعن ع درو نامؤلا ع ايميل منايأمم ىرك

 نندالو :رحاو هرمز سلاف عرفنا اردصلا رك : نم رمال انأك

 امكزاىل لان ع تارم ال نمر رستم هرم ]كلفل انااج



 متيم ربل ناكانالانب ناموا ]سلا ؟تارب ثالث للا :عكذ
 رم قا لكدجب /بقل نيد قال ل ىمورجم ءيبلا ةلسسد قشلاد
 هرخامل ايلا خل سطل ١ نول ينابامذ ملوف بلع لريالانالل ناكتاد
 تكنو داوامؤطلاو ١ اني اخ ذعو مف :كاقو

 ظ ًانوضاجرد . 0 بلمذلا انه 0 ظ
 ْ 5 كا ءمرخلا خال ئس وذ للا

00 1 
 ظ نم انكلاوع ريل 3 يامي تملا لع نب نيرشلا
 58 0 ماع امان ات ارح لوم 1
 ناو اغيلاوا الم مل الاعب ربل رم اطل فلا قتال اذا طونانطن لاب طونل ان لو عمل بسم ةلمجل ااطلاو تدع
 انهي ىلداجلا ا بيرم اةيماعمل انج رعت انعج اهلا
 ع يل انو جس قحلا ةرسوح افيرشلا ضخ اكاد
 عدو كال اوه ملاعلا ا توما اع عم

 ١ 2 ىلإ دريل نطابب لفل اطر! تانياعلا نط ابوعو
 ] ايل راج شاتاي ادنابلإ|ةقلمتماهناذتم اقيمت ١
 ا ليل ل صملو الملا يلع ضمت ب حر وذ
 ظارواوحاظ يطوي !وسراؤث رول للا اراك نمو
 ارؤ قلخرلاع هس اااكر از لع هس اواصومن
 رونلاافص د رحاو دمنا حاو امبالا نمل ششم
 ع آ اميطتلان انيس اج مطنلا نميئضب ام
 اروماو هوم !يقئجلاوس اندالاوكاردالا
 كرر ولا هشن دعب اولا نيب زال لملاك
 ا ل هوقو ينل املي
 يلاعت سانا لهب نا ئتبل املع نأ ثرح انك ةداناف لاف انين,

 ءكعأب



 ةرابع جيقبلا ماعءريج لاهو ىئيسانراخخا نبا آاذكث ومل اوي لعاب
 عيارسكسا عيوب نم ءوصعملا اللا ءاع ّنحلا ندرس مقام لوصف نع

 اندحمد بداصر كتاببهملا نم مرا امو تارابهملارهابو
 مفقارلا يال | لم ارنا /نّتسلالاو لئلا ارسس بردا

 بلا جانبا كارد نع رابع ينو نحيا يعل جامل اًقكلارهب
 تاكا لفل ا لاثكا اع باهقة رنج دوم ةادتسإ
 كموبثب قيققلاومو َيَقْيِناَدَب ل 0
 انو دوميئملا 'يانارشدنس ا ةييللت ابا كلازومظ نع عالذلا/او ىنلكلا

 ب جرهو ءلوف نس اسئل أوس هنأ ازرع إ لمفالاو هر وهجلارسرل نع
 انطاوارص(طرس دوك ؟ بالك اب مصيملو يلع ؟لصلا انا هراوسل

 تلقان اف لوب ىارعم ب ىاك !باويلاو لاوس اركدرذو
  روئلاافص و اين (سلقتانمارون قلخملاهل سانا

 يف اكلي ميل وللا نملا هاون يسحلا, برع انه لفي م
 يكس هيدارافةوبسلا رش ما بلع عولبو قطابل اميظن <
 للا نلك يكمل ان ارد نع فن ومو كلذ ل ا حاننج
 3 سلع هد ايامجرويبعتب ادروردو «اىقببلا لعل يدل
 دجأ مامال |نب هسازيع كر ىبس كعواومواضاؤش

 احلا» د امحنب او ت اقن هل اجر رييستسب وسلا الياور
 انأ ىوكاي ايان ع نانا 2 اضناوركام انباو ىد اب أو

 ة بل ارما نه مم تاير ا اهذوأأم «ه!انتمتب نب

 3 رثب سار ى وه ئلجرب ألا اذ ١ رشم نيالردصؤلو املا

 +[ سا نازخاذسسل ان وو ا مبحاصلارحا
 رك ذحا طق قاخئم اهرجل +ادزاو طق ولع اهرا مهوحود

 | هدحا لافت ام اهذخال رجال يودضمب ييمروحاو
 طفل »او يصهالورهف الب ئامهْت اذ مصطا ,بحاصل



 200100 طول ب يطب اش مافنلا ةرالحبنافصلم
 ناوذ جونو مدالب ىراابد لئن يردسللااهزحايؤخل' هردمص
 راند وجر ير جاد بهذ نم تسطاناملاب كلم ئءاحددأ
 مل كيال اقولذم يراابديردساذاف ردصنلفذا ..ىحاصلاعدحأ
 ا ان جوخ لانش ن ىلكد وشن .لاتعداتل ميامجو
 ءتلك ,يرلاو ةفارلالخد الات م بة بلف ةقللا بلم جوقاف

 يلع نذذ فم نار درذ جرخا# 0
 يور نم دكا ما تجحر ىابيارقن
 دراعأ ايراانعولل تارملاد ب 57 0
 ملدا السلام هيلع برسم نش نيالا ؛ كاكا ءلانرس نمعأ ابرذ 20 ةرثملا ]نا ارلا كلارك ذريكح م ديرك دو تارم
 رجب طخ اجلا لات قبال ةكحأ لطيراذهن ا بحضعبلا ىتلاف داجرلاواع بامياعيغ ميلبع 2 ىدححدقو
 ”تؤشو ىابلثلا حارختس اد روسلاّةشنمركذامو
 مويا انما ملل يوأثلااو بحثا ور ظن نم حاتم هرماعأ ءلمذستل ايام كايا «لاملا يام جوفأساد
 هرج كل ندا ةريدتولا ةمجالصل مك ,تقمقح نم ثرمداء

 كافاك عي وني ياريبوم و: 2
 سكب طخ انو ويانا ما ام<يوحل 0

 ا عنوسملا در عار اناث ندص: مبطاخ
 | ممسوريِلَع مهد ال اك ا
 ثعمب ك[ د لوصح(رم يك ابسام (انبالذ عودي م عبذلادا | تس مهزذ مدعيا هبل هربصو مدلل و مجلاعل نم لبي ايسأ عيبذلا بولي اموشج ند ريع ءدبصو
 يابس انيئامايلوالا نمل اونع عزنل ا مدعو ممر

 أ



 قس قللاذدم لب ةيتشملابداملاوعو دولتنا م نيو عزل لا
 ىلا لاك نال عيذلا,ب يفثبا ى يذلا لا ذنب مهاد لجاو
 ليابوو نضياوع يأ مير امم معذلا .ميبأ نم عبذلل تضرع
 نائل ارومالا هذهو ايزاسيسالو ظ 0000 لسحر ب ابساو
 لسبع اسال متواماضباو ةقببتم ةقيبقح موميلع تناولاسينلا تقر
 0 !وررمص قش نم مكيل سس اواس 1 قوام اماهرركت 9

 امص 000 مجهر وخو لكوفرورركت

 دريت كاكذ نه دا مزعل نع دعبلا 2 )معا مواو د
 تاع ضيا ل فد دو بست اددانل اوت وفلل

 5 سابسلا كبدح سللاكدلاوب :ربااهاثر ةدالولا

 3 0 د ارالوطومانلا ملا نماباش كنب
 2ك 0 بلغ

 يرئفادوس مَن ءلس حرشانائش مشن ملل
 اقام يدوس تل نسما راك لد نمفسلا
 لامع نابريمل وت نوصل ل ه6]ي دلضلاو قشلا الو
 2 هدايا صولا نال كن ىنينملا )صو بسك ىدنبمل

 وتلا 1 ب اب ملك ناكهرماارتسا
 لاو يظللا وه دو لضا ابانه لع ناريعفاا ونبأ ركذاك
 بسلا دل ديبكا دنع ىهنلاو يوتبلالاحلاذكو
 نان نملاو رسال او :زئل اهو حاصلا لاىعالا ابْزخك اوهد
 اسميد يربي لكف بيارشسلا نم هب نلقتبامو نطل عرلتلا
 اردد! ئه نطابلا نظن يح ملرنب بياوسلا ثانلشن
 نطابالا نوكيا اذهيلع مزلبد لق نان مدارس لئؤاملالو

5 

 : ا م 1 للأب
 و لسعملا جينا ا > تارموكل نع نم مكمل ليش



 نات رح واىنجلا بندماللار ريمصلا خش ناك]هاادلاقلتخا

 50 هر اأامم لكي مدام بعوئاملشعو

 نباطن احل لاف تل تامل اسف مهل اينبالا نم رمل هفدوا
 ْش عئررا هباضنع ءلضردهردصؤْس ناكزم كلتحاو هضنام#

 : ١ ا وي ناسف ورا ندع تردنرايزالا نم ,ردول

 رعت اذه واضالا ب ب لاق ايي! سل يلا ادا ميد ناكونأ

 ايا وركملام ىلع توبانال از هو طفاحلال اقم يَ يهنأ ومد :كراشملاب

 ايزل ا رومد هيله ماهم اهل يدانطود نانا لتمملا

 عرذا + مْسالُن ءلوطر .انينلأ 0 مل

 ةثبراون مكن ترش يلاراصما م داون عاناكذ نيعار ذرامرع ةب
 بياعيوس راع 2 مالم يلع مهاب ,اغلب نايل مدادالوا ]
 تألف ميقمم نم اعاتسو ةاروثلا ند هند مضب نكت اللا

 ثمهو لال بارا يب نمايبلالا هلوايت مان تام ناذاهرنع
 مسسبد ا يلاننمس نام توبات هلل

 فاعل اتن هام ةنيكسل [نكئ!اونلتخاو
 ا ناني ةنانه حرج 7 2 لاط نبا

 هثكل رسم اوهيسا ذااوناكددجربزوةرهل امس فدعا لاتو

 . رمممأ مذ ثرجاتلا اوعو اوبجرملا ذا اوناكذ جمل !اونذنت
 تيسط ضايع اىالاتو اومثو نتدواذاواجراسراساذاف

 هلاك 00 بق هىت]فئب تالا منجل م بمحل ذم

 ت ابيب بكة وك ةب اونلنخا اذا اك ليل اهد هدا نعحرر يح
 لقال طر حبام »جابر ف ىإنباأطعلاقو نوديربام
 كرس :ليِطعخ ىم لطلاو دانت وب ال اقوامملا نوكسب كلا
 ازاطاتوب الا ناي 2 : اوف مير ننم حين طي ايهكييلا
 0 و حل اب ذأ ل ولاازهو بلا انكشف



 اهخارم ناو فقنكواثملا مدعو نصلا فباصخ# يطوببسلا
 لانك[ ةئلاخودم لولا نب ملأ ويلعن دا 7

 تسد راك جارلاوريركلا يرعب هب لات ماشابه
 زبك اهمسلا ندر ط نم ماوس !>ب توبات ستلايت د

 يلم د! عهدرشسب درج نباورومسم بأ ديوس هاذا

 ديب ر برج نبا رروصلم نبارمعس ىدر ردك : لات مدئشام
 | يم ميد]بارسابب توبات ةصقأ وم

 بواقع زلتسمب ناخب بلد نم تسطلا3 لبر
 أنع لل ام !نع يراسل نرح اقهطاسءايرز رام ا

 سماع بلعويدب امتكانملاميملد مو نابدلاروسلا
 لصلاة .جترامليل دل كربلا( امس امجء عل شرت مد

 مارءيلسس اعمل رصلاوس عودر لاقب نا كد

 هس امج ام |نمرحا مارا اف 0
 در .١ 'نلطماماو ضومسلا الج ملل ل وقل !ازه أع 1 .

 "مغ فذ كرا نإ هزل :تاشل ! هند تمتود ثاشنالاردسص ىأ
 لاش اهلاءؤمع يلعو :لكاوتةالصلا ميلع ىاشالا نم
 اولاد تام نسالك ترحم 2 ا ةلراكملاب
 درج < عرس ١ ا. ى!هلر وسلا ششارركت نا لأم
 ثبب داخملا تلاع زمن يىهجدلا ب ادهدجد اش ب عاجلا 1نبن
 تمتلا نس ذخا ان! امنلالا نمورعفلر دمدلا نش موو ةعزفنملا
 انسر ركل ضرشاببذ ويلكد هروكذملا ت توباتلا ةرففوأ
 رريصلا مش يانكدمل مفو لم اضبا نلنخاو ل ىا ساو رسام
 عاطفه لانة ةهتشم وي ن1 ابقنو مانا ةقشم عم
 فمن ناقد يروجلان با مرجءبو ةسشمرءاع سن ك[ذءل و

 ةمحرد نبا لاق الدعم بداىش ميله قلك ام وةزوصوا



 مولوقنلا مفشملا وصح ياا ؤوإ و ةيلعة شع كا ةمل عضد
 .ٌةفس هئنلانولئاوهو ةنلان ولك راس يا مكميلع ساهم

 الاوأل ةءاكح نول تنمأ ةيادر م - لاق قوملاناولا '

 نم عاقل لأ 1كم م سو تو ميعب مرا
 ا ةبدلل اهتوو للي ادعو هرذحل ناكائار كلا

 ىلإ هب باور نو لاذ حام هتاووسم لباللا ججلاعمر

 ع نياومو ةيناطلا ةرملا ب نه وىلاعت ساعي هريره
 ةرمادوب :كشسم لك ذب ي ميلع ساواس دل عت متي ل هنا ديون ام
 ردا ؛ ناكؤلس اضبا لاوش ١مقوو لك لع يلوالا

 هل نمرهن نعرا نست رجحت انمعب كاق مل ارش مأ 0
 نوي ابل اع وشلا كلف" ةملاب ناكؤتيس ملوقره الثور ميتتلا
 هشطب طجر ىلإ ثبدخ# :للملا لوف لكذل ل نب و اسبالا
 ظ كبدح او هسا هصخ ديم اجب ةبتع نم فل عنو هسا
 قد يلم هىناواص دمعة طم وع ارعنا نورا وناكسنا
 يررص 9 تعصوو هرهرب انب ظنكم ا تّباور زو |كبرد
 ٠ بولا! نازاقو ةرثسلا صرصب ةرعويل ]كمادات
 لْغملا ماهل ا(يمس يل سارلا جوملا نيكسل ينو ةرعي»
 ملقم قست ري اثيوو بلور يلع تركع باطخلاد اكو ملا

 ضل اب ناو رباه عقول انشمب :ظَرد اباه لم نادم

 انا نم ةزهربل ابامهسلنت نرملا نداصاضيب ةليكس
 فلل اءزعة با 'باوصل او: ميجدو باد اةًاسبافصو ايمانا

 دياب تينا 'نطبل اى رعب لاق ميال فينفلاب يا! ةنيكسلا

 رمكا 3 ا (ىاف بر دصإ نوضوف ةرهرب انبأك
 اناوحول ا ميش اونالولك انا ادن ىانام

 بها تسطانوكبو ا كلا 3

 اها



 اتراذرع) خلا ننال ارمغا هلل ببوضخي !هنوككذ تسلا
 ع ذ 0 تراهل ا
 يلبس الان ينينا هريع نرد م صصصخو اسو بلع سايلص

 سلم ءلوقولمظتسنت مكح مسا نورعو اضي !تسطل ركذإو 01

 سس سيل سس ا ا يسبب ببي سس سل سس ا يس سس ل سس سس سس سل اس ا دس

 ١ يف اولاياع' الد باو نم منركامأو ئببم ناو نارملات ابا لكن'

 3 ساو فاو اوخدمو هنااو تالرو دلل ماما ااهافصاو

 ل4 ارضع ا ملا ىفاوأ نع بهزذلاىإ نأ امينم اليرمنع
 رانلا لما ىهذلايا مناالا ضف نم ةيذع ناك او بهذ نم

 ,ب)عاندلاو اعوام ةماّسلا موبراشل ا لكانال نارتل ا كاذكد
 كلذكو مز لاطاباو يدصنو ملبن © ضرالاو برزبال بارتلاو
 عغئرمو ملبرتنالو سي اطل درلا كاع اختك نازفلا|

 ثارفلاو دا نك اال اوجم ّيزعو مس انناضبأ ءذاصوا
 _ لمح من افرحاوجلال تش اننا رزيزع باتكل نأ رمان لاق ناويزع
 ” ل ملثأ بسانزذ بسرد اسالا ل اوه يزلا قيبزلا#:
 هدو اليذئاون كله قادس انا لوب ياهو ةناعس ساو يذلا
 لقي ءنذان ياعوهو ىدلا بلع لزن ا/كربلم بايت مايودر

 .نعش يلج باي لا نيسبعل انو شمرالا ؟ امه أوق تحاس جحاهمل
 انا ىبل ان نا مع اجلال مالا موب نوح انبز اوم نلاوانا

 ةيحد نبأو يلميهسل !لاق اليه (ن علب ن قحلا 61 يد عضوا
 بتانبزا 00 بنيد لا بهذل ا طفل يل ايل : نأ

 بعز ناد ار املا ساثاف باهذلل قباطمون» هنعسجؤلا
 تيلهزز انادالعرلج هبرل باهزلا دنمم مقود وللو معرصرلا
 لات مه نلانم ينازكملاو ؛لاقن ءياقنلو تاضولذ هانعم ىلا
 مهاابعز اها :امحلا ءءامالأ انيذع ملام ةشيي عدن ةرسرب
 نيل !ب ميش ا نيالمملا هامهلارلاب لصلص :.ةفيذد لانو

 ل

 طمس 7# حساس اس وس جس مس يو الاانا: سس 1و ووو ومو 8 0 دمع

 م تعج سس 22 دم ا عك سس



 احب راحو نبوجل او بهذ م بلد انأ مادا ن زر :يعملا

 اقنلاوب ني به نم لجرل ميادحانباللخلا ةنيازلاو لممجلا
 يتم نبل ابربرا ام بهذلا كسط قباطرقذ بومهلا نم
 دنع بلقلاروردس قل خامجمو هبل ذاننن نم ملك بلع سا
 نيلئانل ارسنن امول قاف ارغسص ةرثبلا ::ىلافن لاق أمهنسور

 .مص لق رفصا العن ىبل نم هلع ىلاهي سم ا يكرم جامل اذد
 5 بيعانياإكات نتا طوب

 ا دي ليزا وحان سا ول اجلا نا عرارنمل 81 لزم« ارهص

 ممم لرماىلا رك تحن يبل جور نم كل :ناكاناد
 ناك[ ذو لارطضا ءلإ صح نا ما اح عبطلا بسك

 اسرهالخلا بل طب لكخ يو اسئل ادحيإع لد عبرلالا عابطلا

 ليدطتلا ةذاذم اميعانلدع ككل ذر نساوكمل و نحانض

 متاذملا تيظنناف طفل 5 ,ناصرأل ظنا ذا اذه
 للامن خول او نارطلاب خفرشوامهنبز وابل كرحز هان
 لذ رتيخنو ليلللا نب ازخبتم اورلسص يلع سايس

 نان نو امورخل عع صرحاللا
 ظ داق نجلا بوز اب ىضف مولاو ناوتلا عاب
 008 تاطيري هنأ داسيا راهلبتا بح ذنمن املج
 ظ 1 ب+ةنمرراسانماسيو نولجو بهذ نم ثاوعب ميله

 ظ آثم ميلا ريسجب 401 فيه لاو مشا بيلا 0

 ظ لي نانارغلاو قححلا ناضوأب 06 نارا يأ نارثلا 3 نحل

 ل ١ ع نايزتا اول ل
 رصوسهتت هدم داداسأ ةرشاناو 00 اجا ناوج ماني
 .لس :؛بهلل !تسط لاهم ايا تلذو ابندذ !لكاوحاب

 ار ريص



 :م(اروماب نان تيذلا ل! وجان من اكمكريلم دبا قيماءدص
 يمل ملا هت بنا ءي>ر يوونلا ل اةراسرلا ماخا اهيا لاو

 ازا ةمفلاو بهزلا لا جنس ازا رجم ربامرلل!اذج
 ان وحان ا عوج اورمإ اوتسس او ميال ]هذ لادنامالا
 باوجو داوماز عز ساوانبآ< محن وكب ن !مزالب نبيذو
 ءالصلا ميلع ىلا ملوتب نال ياقل لاق مناف ةرح ونبذ نراملل
 لع مهد اكلامح قيرط بم لاو بح ذ نم تسطب ماللاد
 عاش نسال ازبلاوع انا بهذل ا عر ابادجلاد مع مك
 ,لوتلاصلاخئنْنسوملل ومو ةرحلا ام ادرادلا هزهالوب
 رمان ةرثالا نال رهو ايئدلا +ماوعمالل اوةالعلا -5
 اذ مهداميلع نمل مل تسطلاارمب عنتمال ا نإ
 مل ئدحو يجمع نال لوران لاو مل قباناوهورملع نأك
 هيج واد ل انه نم تبسطل ناو مسد كرابملا لالا
 للرب ضراعتل ايفستاف مانملا ميزت يف لدب بلح ذ نع رستع
 ماكو لوقب هب بأجا ام ب اوبحلا نسا أو يبن ءانررفأم
 يباوا ل اهتسا سو ءبلع فد ا يسم بلا مدل بف ناك
 هنبرل اه مقوانا مرا نال جانا ءضفلاو بهذلا
 لولا مياوجنم ىسحا زهور جنبا طف احلا هيلع هنأ
 تمانا يدنسا ملونوؤباذل السر امهم ابني ناكو
 ثلا كاتب نا قليل هن اب ىقمت هال ل نسصالو لوالل نسح
 ءن وكل بعيزلا) انس خا لكد يلع موجب نمل قتسمملا
 لون ن رن لوقلا!نعاروك اع نيب رو نارجخةليالملا نم
 هلا ملء مرح بمن منسل اكل ذإ ناكول ناشي هنال
 هريبع قىدسي نأ |ىانل اييبانو لوعشفال البل ابءرتل بهذلاىأ
 قلتم ب كيل سايس لاو اسم هللوتس ادعيإابا

 دحوم »ومو وسم ب - وتوج 2 تسع وصب نوم م يحسم ا دعست

 سو وو جل حس سس جك لل سمسا ا 5



 لع مساىبست يلقل نع نمر وول ن نماثل ارضولا مركلا هندسب

 ريكا امو يأ كا ذك وهو رثوكلا امبوم )دفا ها مزمزاب مسد

 0 ما ةعائأد ءايببملا هيجانصما مزمزاد هامبلاٌؤ ب انشا

 بل ال يدئانا# النرشل اميل لسسفب نكي ممياكوش للا لم

 7 .!مامالا لاو هد مزج يسؤليلا هل اةرثوكلاامل شذ
 ام(املردا اقوم مزمل ءيجا ام نيللاب) نبا
 فيرطل !هررصإنج د رديران لضراكا انروعسا رح 20
 درفتساعم ءو يل مدد ايامح نترب نب ىمرالا لأ تداعاو هب

 مساسعاك لتخرج » ا ءامالا لام ىنارضزالا *ياملا

 . نكسسلو ىلولأ ى هتب تب مزدزام نال لك بلع ه ايادي رمد

 طناحلا لان لاب اونيو ماللاو ا عورلا
 ءسلق هبل مساع بلول اى وقب من كالا نيزلا
 ثركا رالا6 تولكحلا ةبور يلي بل ميلع ..ا َلَمَع

 لامع مز ام نام ع لاثو رماطلوا هيلا

 سو بلع كئرذو م ل كعامل باج

 نا ا كرايم" دليلا بحابتولار اسو هدسبحو بلش

 مداصتخا ل ١ ةرائلا نب مصالو كلذ نورسصمل اًوداصل ١ءُّنِلَو
 ناقمازمم 9 بلا ةياةولاّتر اصرخ طاف هده كل ذب
 نب نايل تيببلا بادو «دلولو سابعا
 ابامأك نياعا# تارملاونج 1 لسع ناواعاو ئابّتلا م دن

 سيصل اخ ب 0 نيبو
 مارعأ ىاعرس ناورمشتل اب ورربم حول 2 ارااو مما 1
 '  سلقحرغسا( ان هناةصتل ا انور هدام اتلا هخولا
 0 يلع هيدا نم قيوكلا

 . ناقجب بو ملوقب هيلاري دال زيه هارك او .قذانع

 ] هادا
 مح



 تى ةنلعل اكثو ياا دوس ءنلع هنم حرخا هنا تاياورلا
 كاد يبرم ةقلعلا جا ارارألت نا موو ىذا ةةارملا
 لس ناطبلا طحازص لذملا ل وق ب اهس يد وف ادد
 ىلوالا ةرملا ايوان ا ةقلعل اكن عزت ن وكب نا يبانب ىؤلاو
 هيد,كوضرم ريع دهس لب 2! يسيل اويغصوماو تناكإإلا
 فلاي ماو يدل اكل ذ حارجا ومان أ اهودع يعقاولاو
 -/ ركلو ركسلا تالبجلا لولب ام بدارل ان او نلعلا
 رمد: امل اركذو فل ابمو مل اصقنس اي ذالا أ 3 ءارخا
 نذهب (رم مو كدي ناطتبشل لحارس كاملا ادن لولا ما
 نعوملاعت مدد ! يحز ىلبسل انيدل اىتن مامالا )يسد زف اورلا
 قيد ملك اع منن اياد سم3 نم نيرخا يلا! د وسلا مداها
 باجاه كيلميي طيكلا ظحازإو يملا لرتريجفىاهد اود وم
 :قلمل !/ لد ايمجل اهنا عج ا ريح [بتسمل | نيل يل: ماننالا وا
 هافن يذلا اب او طح ناطي شلل نكي مو كيدحلا نوم اذه ابيل هذ لقلب ناوبن ان مكيلم هس ايينم ميل و: يان ا ةردب : 20 بد !ياع يلق ننئقلدل لان تاز ا انذناطمات  ىتلجامل :لباقركبل اب ولذ : ىلاعوسا امل
 ررلا صحي ال وصح نواس كب مى ان اطيلملا كليبام ل بقلا لدز انرشسلايل !ةيمشم ةيرطرلا تالسؤل ل ولخو ماو كآلملا
 ءنا كإ : نم اسع طاقف انيدول اهن يلح ال ن انكي اكو ميت صر ؛أ ةطرعل !تاذل هذه ة:اقل اذي» ساناخ ل حت نيله خلل ل لبد لل !جاقلال ا فذولا لوصح
 يباشالا قلؤلل لت لح ةيباشنالا احلا لمح نم|باثلا
 ماكل سك ميل مس اياص,بل نم معؤنو ملسوارفك ارز
 رن داو بعد ريوأمو مدن امم ىلا مييلع مس اجمل تارطةمسابر



 ٌميلقل ا هذه ناوعو كرئلاب ببجاو ندر ند مك بلح سام
 لولاك ل رم اهيلاز الع مزرلب اه م رحالك سم وبالؤ لازن نناكأمل
 درس لوب ان الاقل لالا يبيع ايم "بي اسلالا "قالا نع ولخاناك
 مو اشالا نَا لقتل لب اقل ا ككل ذ"فلخ ناىلَمل اقل مالك يلع

 ا نكب / هروب نلخولو يعل 0 ظ
 ل الما ارنع ىامم_ئلا اكو ملوقب بلارامسا ام داربا/ | لل د

 انيباذ الل نكي مل امنم ايليت مي ىلع ساوفدم بنتا لخول
 تكلؤب مهاركارمزتب لو رز سن ملح ىلع عالما
 م جياع سوما بو لراس سدا هرمؤخاف
 :فابل اع ووه كمل مالو او ةالصل !ءىلع نفح ىلع
 ىم نرش أملا بول ارماظلا )هم ماذرب أك
 ثدام ند يامئارف أو ان اياد حاولو ثدسطلا
 . اعل نس مجسم لك :ولو ثنامزلا نا عمراوصلا“
 'موتن ع م (إ لاو ابننب موتنا لمار ياي هرج اوجلا نش
 ل اقشالأ اميدز وك و.هب مدت ىو لا اجل شالا ان قصومالو
 .حماسجالاّس انقسم انلاما يا ماءامإع نع

 بلو واكاونهو عارفلا نم ردد يلع اناك قخانام وو مسن
 محام ثسطلا هب اعزب ائا ضهملا لاذ ىدإرمال ٌنافص نم
 عما دتو طعاو مبزشس يلا نيللا نم ربع أك نامإلاو
 ي:ائلال ان مكحو نار ! ميلك ٠ عرما امل وان ناكذ لكلاب
 ةركد'امادرسو ان ن اك تسطلا ب ناك يذل المل و محارعم ا:
 ةكرع رز هل ال وؤب اى ةاكل (ةرملا سمح لزالا ثيدحلا
 اككالنطن اكيلذالا من اهار يل امر ومب ىرالا ملاوي

 دب ليوان فرع نحاىلت ردن ايهذل كس يق ايار
 انت اولى بهذا ثسل يار لاذ اسس ناك رخال را !ةلد
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 د اعنا كك ذ بيتم رديف األ
 مهنر عددنا مامالا ل انينينا سيمافملا:ءدافلع | امسح كامادي ا. دحلا

 لمد سل تشطلا ةنزَمج لآ ذوب بحلاوصبااقن اهلا و هدأ

 :كالالو تشن نابل لى اًديكخا داو نامالا لاك 1, ةدابز مب
 5 ناب ادضننم نالإو يلع س ايفا ار اناازين وير اممش

 ايقيفحادسجىا نوكب ن التعب ثلا م ولهما ايحو نابل

 داجا انءامامجور يايؤاعملا دكر لاس لوم ُن ركب ناز نشكو

 اب ةلظلاأ.نا6 مسابتلا موب خب ةرتبإ | روس نأ اجاكزناج
 نول او رموملاب ىثست وص بيج توملأو لطب يذلا باجل
 كابالا زو كلذكوانير ميش ايسكو ثووعم :يثملا
 ل ال اوحادم كك ذ رساعو احاللالا نبا نزولا ناذ
 د :1ليكيلاب اب سك لما ه .اصمل ا ل: يواضسبلاا انو

 افرع يرانا ا نلقم امال دوال البن
 دور-وسخأ آب ىولمل |دسلا موب اذو لمي ايفل امه
 لت ارتالصلا لعمل ن١ رس يفإ اف راحل الانردو
 انا[ ناراه بل د ديان ايا تا يا

 1 الا رةالسعلا بيلعزنال ف اهمال ناس وسعرما

 امم أم اطخلا هقبا؟ىاناعأو حاول” انا ثمطلا

 #0 اياوانالا ال يدم ل هل نبي املاد فوييو
 0 مين لزهوشأ سرنا ديالا

 د اوان ابونا اد ممل ىف اى يباعتم | لمع خام

 اع دنذ ان ةاماو كل ةدللا هل

 راندا نارابخأ امم.”ويلسل المالو كار دأ اهجوسفل ى بلو
 ”ة؟!بلتملا نو نط بلف وحان و :نئتحولم (عفصح ع

 7 يام نيناح امال ام لسجن وم انئمل الدنا نم



 اوي ااموانمإ نمو بلادك ناررعاكد لي ذارد امدطلشنإلو

 رام اولا كه رع نواصل دإمملا ب رياك دايت م
 لص هر دذ لفعل نكس ملو ثيدحلا؟!ماللا بلع عداشلاوكذ
 لا نوكيو مالل اى ةالصلا يلعامو ربط اتش ءذعلا
 ٠ يزلاوعو رهو ندر داسصل أ|نال نحن يكتمل ! لاق ام امينب
 2 مم مدد | لامع كفانا نما ول ذعل ام كروب
 تو ريشا ائاو نيلانل ني: يو اظنادبإ و ٌثيرحلا
 ع رو ببشا امو هابررش يذلا ب راسألا يله اهب مما
 وأ ديكنول انآ : )دش هادعال تبلل كذا
 انسب ةينيلا مون, يوب اووالصلا تلاع
 ا اسر ار ال6 يورد رسولا انلاَو مكانس
 انام مسام ننال هدالل اورالذالا امئدب اكلدؤنسو
 دي اجت 000 ا اطار 1 انأزملا ىف ان رون تا وسر هاوج يشل امو داحو: او اوم

 0 0 بريل سارت يتلا
 0 اد لطامل ا اهيبص نع ءانتمالاوا
 فشلا لولو انومابرئرعملا ةءوكزم لا

 ا

 اب مجاب ه ٠ لاقل ا وص يهب دارملاهءرسق 2:
 اتميرئصا بلاثلا نا ماهاوار دصل اونيو هيكوما
 وشلا كلا ةذإر اكيح(م بس انل اذ اكو ناسا
 مل إم بزتلا نم مياربعم ناكولو داوقلا كول

 بذكأم



 نانالا نم ةراتع هنااا مهلا رضصن امرادبلتل انلشداوفل ابدأ

  متيدوتلو ناسسالا لكذ اذ هناك اسر باق ءبرضص ايؤملا ذا
 ىل اهكذدراصبالايقن الاديان لات هس اذاق هرب جافا ونت ك

 حاضنا الب اقروا عبدو لثلابراّصفرردصلا ئّيلارولنلا
 مي اهلا فل امل ارمحا ىبحلا ئسحاأ يلا يلا ةارملا ئافملاروص

 نطبلاراررصل اولمل اره ءسمنث ند اّقسلا ال يوضنلا

 هس امرابد بلثلا اهوملع ابو نطبلاركذ :ياور قم امحو ا
 *ن ماب وأ بر افام يل ايمن بوحلا نا سماحة رولا
 داوملاو مالسالل عيررخ جوتك هيددم اذأ هنن ادرب نك لامن لا
 تارضخاظلاو ل اب هامسند بلثلا منا ؟ريصلاب
 نطبام داّرملاو :وسولل الطب اركذواندلم بلذلأدررصلا

 ةرجوإ نب درعوب ا ذشل ا لا: أىاف كلا در رصل ال سلمد
 تاو لافت مينا 9 1 عم هر وصْؤشل لح

 ىا حلا ربخ قرل اية ايزملا قسم ملاح اناعإ فلق اشم
 د.بلع سايس سبب الا نمسا وفة, ةدايزلا قشل لع
 يطع ارنال ئيويلايونايل ناك سك بلع بد ايلا رائي عر اذهد
 هشطب قش :نورب و. رينو: سم [عانل ابين و وعشق امبلاب
 مهكاؤع ؟لوصوم ماام شلال ؤب هتومو كلان ئارثاث مدعو
 لعن نناكأ ل لسعحالا ثول جشم نيا نسب نبا لسوف عنم
 *؛ داعلا ناككلملا فوه ميج نم يورل اكتب ميطعأوزلا ميا
 سلخ ما ناك نمالا قل كف ةداع للسيل يا مثم فازياسك نك
 ددم عاج لهر ليغ أ3:لاق ليقتسملا :كاكامو لاهل ىاالا>
 دانن امج ماقول تنئلبالو عاجل اهرو ةمجت لحب دبر :ىبالأق
 م ىصولاو لج لجي نولوهب ىسالدل ا ثعكيبز وب الاف اطح
 فيي لوشللانبل مق صو سانلا مجنا موكل ا لإ َدَذ د ةارملا



 متلو .: ةوئلى |يطاموممبلا عازم ىافنو راج لوب اننا
 ربثعىداجلا بولا ميما يلع افلا موت دقو تعاجطو

 لع سد ايام هيل رب ديلا, ١ :ضراحلا

 ادت ةدردالا 0 )أ ىدعب عم بلا اع
 بلا ماك عيدووب ارك! كيمرسلا مامالا لاق
 3 لوبا ساس لن مات ناوكرابمالا
 قواملاوأ أس واما اعول الع + اك ,ىلد ىلع يا ميلع
 ديل هول ازجا د ا عزب لسملا ا ملاو :لميلا لالا جارد
 يا كلذ ما لد سد كلش سدع و
 ربجرم يا هَ يلع يو
 0 وا 0 1 تاجيل 0ايام هددعالد

 رعب ورع ولأ يثلا ناك أ 1 نك د لحا يع

 اي تخون :دحادحو اذان ادله اان لاعت حبا
 نيب دالانيب ايد ماشغا اهئااز لشل ا لاز هيك
 نه: لأ أول ميلي اي اًمهاملن اان ,افااعلات مخك نلد

 ةزوفربلتلا هوت تزهو بلذوتو ا هيانوإي
 د ميأ موون اد فلا ازهن ةمحيبل ايش
 ظ تتانودج م أ ومو قلقازذ و لوف نل اهيا د
 فعن دنع هلأ مأ ا 1 0 نوف ناب يدا ناره ايلا قدح ا نيجابلا ,. خخ قوانين ديلا اد ١ناهرهاظ

 نمعم نا كال عداد 1 ظ
 يذلا قيقرل ١ مشعل اوله قة و فلل العا ضحلانلاو

 يله
0 



1 

 1 دا ا ل ا ا

 21 : ١

 22222ئ2ئ2ئلئل16ا 2252 ا يي و ا جد
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 هموهخم نوب فو رثجذل او ٌكرْغلارنعونأي ان ليفو هترطوإم

 جتدو فنكْلا عولومار اخناوذ ينعم ةنلاس دان
 هس هل لباس نب بزاتم يسرا ادا لس يدحل

 دعس ىنب دال ةاوهو ملك ميللع هدب ايام عمرسم قلم
 لانا ماللاوةةلصلا للربح نبط او اقلك نبا
 «عشوم عاحش هلونت اخ هدب 1و مو يلع هس اياسجيتلا يلع
 طناحلا] اق هردسم هب دار هالك هيب دنو بيشَسب ليوبج

 ساس ل مقر ملا انا نم دوب تيدحلا عا انو هبا

 ّن اماورلا و وينه هدد | لانو هايس دنع نيس وم 1 وربط

 موهملسبب مادباور قمرا اياع لت تاباورلا بدورتكاوام ىلا

 لالبوثو شعل ال اق بلك بادر إئدر دسإب نب باور ند
 5 .بدفل انعم ةزايعررسملا ن اكو نرسم, يبدع نحسب دسرااذا
 ناس إن مخخلار ارك .ىزلب نكل بْمَمل ةياور لأن 6 هرمإط:باررو نيلك

 نعببس ( وملفلا بار نايويتام موزلا ااه وساو ىتيسامل عسمالد

 رسلابءارملا ل |سه .٠ -. ىلدمومولدلاركلبزسكألب سلع
 لك تركذ ميؤنل نيب هبادرو ءاماو نل كلم ,بول انالخ
 مشتل نمب رمل لاف نا ئمياورل نيب هماهلادر.قلانن

 قسشاببد دهروُيلا يب داحال اونتمو كامن هيد انمي أو

 جدادوحوم نيو ماخلا يضف مياهنا مالا شد رردستلا
 عيرمت قس امل ماخأ مضو ىا,ىسوال وا ناكاناو تدالو
 اف الخ روسرب وصوم و ةيلح درع اللارتالصلا بلع ٠
 [كءيلع س افصرلو يا عندو بح ناكوا هبدلو لأن نم

 شلل ا: قطف دنع املا همدو [كيلع ميد !يئيصرل و امل يفد .

هم نإ وعل صن ندي مناحلا نوكذ تيا بملأ
 ( بي

 م, 1 .. "3 6 ق#نأو

 ناك نال اوي موا نا ىسوسوم نابل | ةس وسو نم



 يضخ الا مند اركذا ذاو سوسو يو لفعأ ذانداشابل قي اج
 نم انحلا ىسا اوسولارش ني ل اهن لوف مسا ذهورخاتو ناطمشلا
 ا كفو باكل ١١ موطن موطرخ ءل انشا :دانش لاقو عاجلا ندي
 لاقيو ىشخ هبر عل ار اذا نانالاروسةنربزتكلا وطرق

 دبع زب ارمعوب اهورو بلقلايجع مسار ميداو ييحارس اركسار
 الجر نا حلات سا رزيؤدل امم نير عار ع وف ددسب وللا
 | رب يهم ادسج راف مدانم نافل ! عووم هيرب نا بر للام
 أرسال ,يكتس هب لضدادذو ةيدوعبلا موطرخخ .وطرخ ل ممل كد عدد (روص ناطسلايراو براخ س لخاد
 4 وحد لعد يندربشا مدارك ذا ذاذ ميل ىسوس وف مملَذ
 تاليو. يا نميلذلا نأ ىا فيول مام مول اكل ذ نم
 سوسو ملأت مون ؟؟ررصلااب دار اوم. فلتل او ريوس ةمجلا
 هر امتال زف سر شعل ا وغ زك اون ايلى ةرمبل ماخاب نل خا رد و بلذل اردشلااب دارملاو عسوبع ن'تلتلا ىلا مويزم لسصي ينلاوخلا مالكلاب يغب نررشل ا لاق س املارو دم
 ليراثلا دعب ةيراقتم يب لاتينا[! لكل خ ينل قرب وم خيا
 يحتل مجلاوتلمملا هابل ارز شم هنا ةياررون
 هيئتكبب وسلا عاخولاتيطت كبده ساياسونبل ار تيلخ ند لاق بزي نب ببر ان نم ناغكل اورامبو أل

 ايل ايام اجل ازلاوم 1
 0 بذا ومع ا ميله املادقعب يزلاوحو
 ذاج ادحاو د ملمجملا احلا مب ؛ هل افراز ءادحاو
 داو ا لو لملم ةدل«بانك نسا ثدب لجأ ادم
 بزل لسمإم و لعمل 0 ”جيرعور ابل
 رخال اوماذع .. ... ١ يب اهل هتك ملاذحأب

1 



بو وتيبل ا رول م ارمل|]يقو كل ةرعيسشلا 3
 تثورمل اراطلا 360 ا

ر لذا ءرعاسو يرونلا لاو
ملال منو: نام ةيطسلا مساو

 دار

هل نب سنوي شال سا
 تم

 يشيع رعب ضايببل ًارمسب ان ا د
 موتنا لص ابب يمس امانه ابي هوك دل سس رذلا

 يعماش“ 2

 !طنفاحلا لاداو محو ميدو ,_علاانس مرزلا
 يابس هنا

 انأب ثبع نمب ك نَل 0 _

 وابو رول اونو جونا عيزلا اما اوملا الان كيان

 ب رئامادارا ماكو انام كل نراك قلطب مي 0

ياولايلع ارلا ميدَقْس رزل !طبلص د اهاد زال ةرئل اذالاورزلا
» 

وللك )را قدح س'ضببلا مب ام هرصو ىناطخلا اض
 0 د ا

 ”.امدلالا ايان ذأ تاخد اذ يازلا ب ىكننو رادلاهفب

ر هيضببل ايما« يب | يك اك وب اطل١ مل راهتساف
 ةر

 اناكعاومملا م مج ١ عجنأ' هياورالو اسانو كل

 00 ديلا يام

 ارواب ىو نيمسل أ ب جرس نبا سارع
 : و كاهل اهلا ةلمم أه نهد مخلتد

 .يلعاعم يريلا لنك ىقغنوئم ميقتل ندب متل“ اخ

 يور ةماحلا تفيسمن!ةبادرؤنو لبلأثل ١كم ن المح

 من اخت الاخ جلاس مهم ايهرم نسا ارباجئنمعنيملاو

رو ماجا يدينه ىميلح هيب ايامح ينل ايدل نيب ةوبنلا
 ىد

 الات املا قدم لاقت سد! ايصر نام نع كايعلا نب نسحلاوا

 نو ديم اجلا ةياجبب لم يك يلع هدب ايلسح تد الو ينتك نيب

3 
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 ناد جذرا هاد ذسزتلاددجلا امااىدر عجرم مناورخا
 هروب ماللا نوكص 0 قرط نلف يارعطل اوعي
 تلعخا بور يعرب و يان عاب هرشاد ةليماكز جانب ةدموم
 بنا وسيد لافت ل اق مسه ىلامن مهن اثر يراصنالا نيهملا اخلاب
 ياسو تونر يريطوسم اى ن دا مك ميطع هن ا يبسص
 ب رمتس لات مانخلام يف لبتمذ / . خال ع بام اتعشوو هس
 ترعس ظعلاب يهب ا رتل ا دهساوب !ءادرد فنك اسم عيدك
 ذا اخ ::ةياورل ا لاونا نلشخا ايامل اضمن لات دوس
 ريثوا "مهد ةلوزر طل ؟ لكلب فدلتخاب ككذ ىملو
 ا وع 6

 ل

0 0 0 
 اراب اس ن اك ةوجلا م اخ نا ىلع 00 داحلا
 0 ااا ان رخا

 6 اماددار ينخايع َح دد
 ل اقف رانا دلال اهرح اظنه
 نكذا مج هبييهواع اهانعم ندإبو رب

 00 ش

 20 أبو نمت كر وتسمل !ةماحلا
 اه أك يلع ناكرذ اا اي لامث ممن تعم

 اني نوكب نال يملا وبل ةوشلا
 سب مبا عيضاذعز شت بسب تناك مويمل أ كم اكناه

 وتلا



 تكماوملا لاه مل رديلع س ايإ مس ةءايصوصخاس قتل

 «بلذان 5 هيتس ةاغل مضو نول زرحياعو

 رحرصو بغا ادهن «ارب اس نم مب ىتنخا أي

 0-0 ماع نب باتاز اب مل ينو بيلا جذوما ب

 دنمعرسب الا نر الالام 6 نسب ملا ىلا ينشيدو ا

 ا تالا سو تقتل لاا ا

رع ةدملا عجب اخره يما انيدلا اهرب
 ىنبا اهب امهمي

0 0 0 
 ناعوت هه ىمحمب نلا# تان د ةلرضصخساا ل

 ا ه جييجسلا أخ املا ناكل اامجم

 ةلفم اند احلاركوو نبدأ هنيس جفن الف هب يح وتل اياب

 تايغي ةلياع نع فبانة:؟در ماهل ناديا

 لدبي ل ىليجن ا منير رش اوحوف وسلا
 هوتيل نر نما هرجع اه نافع لوبان ككأرعا
 كرب ماك وبا ن(لبلا ل ًمائاردف يزعالا

 ىبةياكلو اوت ميلار انناأل توم لاب حطضتسإ# وتل او كونج

 نأ عم 0 رات | ةلازاوأ فقد

 بهل موهو هشحعت هموم لون اند هَلارلاو :رملا

 ةقدصحأ»و اقبو فل | ل اق هبادضأ م امد رمش انحلاو ١

 خيل ءركذ لاوس انه امسجا/ارباكربد 2 هتامجك هتومدمب
 ول ا ليد نان هلوتبافطصالا :نّيلبل !طسابلاربع

 يلم نب ايلمك يبل تومي ناتنأب لاسلاو
 زم قمفح رك

 انزاو مّ هيوم روب نمولا نائإل ١ّتصوىقس اك
 اناا ابان

 ميسص ا ندبات تويريتلا سابو حورل اب ةيشلاو

 يس #0



 مئه ناجادتو تلد لاذ ل ةالعوم اب مؤ
 00 ا م ذملا طيبات خرم :
 اعيد يجامل ناجحا دآح ار كان 'ءيصعت ناو يمخ)
 ميد 1/62/ ةرف اذ 0 سالالضحيتد ١ نموا مدن ددد
 » نيح ا محلا اقبل ي ىأ مباقمأ قمب مل 0506
 ةرددل ضب مدل ن اساوحلا] سأح ةرياذ إو ياهاهبس
 د دنكذو امجاتبب كبل امل عم هةلاماد
 تلوم تير ينعم لع رتل يبان مذيب م ماد قس ل و
 00 دايدب 00

 ل تر وسحنسمودانأ تماس ىيرجسو هن

 مس ما يدلل و بلع هالوك
 رج ناد 0 م اهمع ١ةدارادنع
 ظ 4 عم

ْ 



 ىنز ةمقسلا هوم هركذام ١

 يعلدبد دوس تاقاط لئادو نمسب | ووش ناارحترم مني

 نكي مل ن اذ داوسورمايب ياسر ولوذ مهضحب دوازت
 ءبسسذ اسن1و اقرب ءاسرحص ننس نزف محيلذ لاذك
 هركذامرنف أيبل اب ناربلا نصور ,نسو وتلا نأ
 اقرملا نك قبب ءلا نول! احدن كوب ازهإبذ جيلا
 اضيبانيسن ضيا اهرهلس لكك طبل: دود
 ,كمراملاورجادنع :ربرهه ئيب دحإلو بيلعتل اب اب ارم
 وادور نم لف إيلافن يدا د عارمع مد ن اقاونونا
 ديد |ببلل اليبصنن نيوادوسلا ٌءلبءاّعم نويل | لمجم
 + ناز وعو بئاربلا رشاذهاد ناولالا])رصحا
 يأ رنوملل اةارب يمت :عرسل اونولل !نمندعملا نم
 ال ايلع يارسسأا ةعرسلو ثلاللاو ليلا ذوناارباع
 ةدمحاو ءىدد ىشملا طفلا علان نم نسب
 تازلادربحل مدور ان. تنننس نوال د 1 نم د طفلا 9:
 ثاجلاعا دفعت د9 دقرامب ماتلا طفل ملاح ل مراعاس

 نع ايم نب نع يقفل | ةنركذام اهيبظعاي !ايؤكم لاوفأ
 اندم, لا دارب الب اليف انها اهاعضونيعا

 ناك نادوس امه :نتلا ذرك نب ا ١
 نيمو وكذب مل ةمخفلا اوس ابه نب | نعل افن ردا يدارم
 ارجل !ّ:ذمحو سس ابعنوب نمل ؤفنملاو نومه اولاع ةناوحلا
 هد > اعيب ذورئاح نحاموحو نانال اجو دانا
 نانالا رجولك ميدو ل فيدال ب انك ابو يردن رعانورعو

 بل.ؤكوبن ةدروللا ماوف لا 5ك
 ةباولارخومؤ تم ميز د هيحانج بوكو رش أو لازن
 -ااييلعر اجلك د ناز كاذب نفخ انا بسانك يأ



 1 يااا بكارلا[جالوأ هداعل انرخ# يذل #ميحانج نيل وع

 || .٠ بترا ذخ تان اع :-اهل يلع بينج) اناكول ناحانجلا
 | ”رثو ايهدب ةوبدش ةقشم بكإللي) ءلؤصغو اهودرأ
 00و ريل يل امج 5-6
 ثسحْئازونلاب اهلائالا هو ةولاو ٠ ىلا فرن

 3 اىصنأ نع يدرب امرثكالانب ولون امّودل أ يبس اارخلا
 صنت او قت اىبلوك ايئااو نكذب يلدا تاربلأ نا
 هيلو ذاق درس نوكيا قناااكاكا وكم كا

 مل راد اكث يأ بزل هن بحاح نوكنم'لسحلا ءزيب
 :مغل يكب ةدافل | يد تكرح قناىاركذال نركذ دام :داملا١

 ديلونوع نع ان وكي اد انكذئن زلمو عد 3 بحالنج

 هعزل ين!( ركذلا# فصلا هؤ هيلع من اوبحلا ب /ليبح منال
 5 نا موكب ةداعلل اهراخنايائأو ل انرش و رد اونل اممم
 2 ةرانملح يملك نمو ملأمن هلوخ نم جراح انالقئ اكو
 رط اوى ادرضالاو ايل اكان نبع يا“

 فيسمل اول لاو امهم اورعااوربلاور انملأو ككللاو
 "تاظاورونل ادّيناماوركزلاد ىنالاث نم واننكلاو
 املاو قحلاو ةراثسل لاو :داعسل ادونكلاو ن ايالاو
 7 هر 1 ع اخبار ىلاشن نورك نتكل هل ضم احلاو

 ١ نال ينخلا لل 3 اعد الو ءىم لابرك الد
 ضاع سلا فاعلا نمل تلال ةقسحرملو
 © انايتلا عدلا دعس الت ا ان بم اوما
 هتف امرخالا ١ الرروكذا ءارللا لالا

 3 ارا اجو قنا ىبل كفيل تلفن

 11 ءابلاج أ بهلاخ مال اوةالصلا بلع

 باوجلاد



 فيدو كلما صو ا اوةبادمارابنع اككذناباوملا

 ليدل ماو ناك كادر نقتل( امبالا ملا
 تن اهزلاناكا عم ٌقاربل ام هل يح( ليد اف مسا تبانم
 ميدخندأم ريح أ سا لان مل وتب هركذام باوجلاف هنودب
 تارملا واع مسيو ءيلع فداياض نبل بوكر مامأو
 حيطوم ياي نومجب نال :ىلاص يوذلاو
 ربل مسد اياسحمل راسب ىارجلا 9ت مابا نك نار
 لقال ام نوصذل ان سعب وعضو مثال هني 5
 مهةناهاا نأ ! فالح بكارلاو هقمنم ةلمالناعا
 ممعابكاولاجلوتي انايلدلاناكو يع لاتنسو بيلا
 رحيم ني, يؤتي نقضي انه كوننا ءادي اناتبواو
 ف اهب انا'6 !نارجل اع تاوبس اروسح هن ايم ينبع اهأ قارب
 تلاناهذلا 8 لاعب . تماس يلى ا سرتملاتبب 0

 ايي ا اشم بتاهزل ا دوعممل الاخلاء ويم
 تالت ]ا ملا ميسا الاىلاةراخل نارجل ايأع وكر اك

 -حسح دن ال انو باودلازم هسانج نادك ءلكم ادا
 تارك و تارمل ابارسالا رسل !!يئر انهن بيتا
 ادع رتس!!ذاايندلا# عدس |نللا دان ايذرعلا
 ديا ملا صدت ! و مب ياهي ابيك تح هل

 ىو: ةلملا بسلا جفن ياس ب وكرم هبل مي ل الم
 (دن يارذجررسصم هيدا ممل لايك نفع (رولا

 ثكملارنم تلو عدس بوما نس موه بل 0

 بكرومب نم يم 1717 ناهد رشا أدت
 راوبهشلا نوب كا روم. اند نمدلاو
 تلين َْن اسالكرابلا« اب ت ْْت 9 للدوعيلا



 / رك ذل سوياذع لوقنو ةراكبلاباجاونا مهب انركيللاد
 مدا ءاعنإب: : داهل درخ حرم ابر ام ا

 تلم هس ايلا سع هيب قريش العال دات قلاب اكواب

 ه كنس بدايملا ص د بدارل انكذو قاربلانددد

 ةاجلاوكي مد ةراعلانم ترب امافمل انوع بيبان
 لسا لككب نكت و ىسرخل ا ومحب الكتب بلال ايزلا ١

 نوال تاز ان ولم أمساو كلذن 0
 >6 نماو اا نش دل ار م

 د 121 3 م

 ا ا هس لسداحلا بيجي |
 اساس ابكر دؤذ لمدن افةداع ديونل

 لوم كاد امباويلا: برشا ذ جافمل ْ

 5 ا ع الد اًوةالصلا
 دسرنو عال 10 ات ا يوزعل ارك +:

 يجمالو اني اطلايور م :ءاعئاطبا داون
 ونود ”قويس : هعاجص لذ 5 اك دنع برخلا-ا

 وج ريع لب ل أع ب ١ي:كالملانبكرو

 س0 او تن ايوكرملا نم هوب نوداخرع

 ظ دمساو لاذبل يمس نع ءىضد
 ْ لاين الج لكما اطمن 3 نسحاررخا
 | عركارا ةكبالل ا فج 0

 ظ 1 0
 مك 07 تاجا |إع معالطا دارل تلق نآمزل
 تّدررلر يكفائأو مارحلارجمل نيب اوار يلا 2
 عال ال“ جول جا



 كلل ارم ابليرجا هدد ع :لبالملا عر لنجل

 قاربل !بكأبومو امه يسع ّيلأ تالا :هلددزنلاب عرلاو
 فظعلا انس نوكبارازكي اًميهع [ًرها نيني امر لساتخ

 ةهئر اخلاث ايلا يقتل اهدعبب نككدريقنلا نط

 هلئالملا)ح هب بيعال لا 3 نوم هناا ذو َبيعافد
 هف ماء هظفولا سلما ولا حا عينادا

 امو 770 راما رئلاو

 الج ب بلس اد ىوبتسيلا ا
 مااذ» + باد مقاسلاى ك!امجطق

 0 بش ةكيالل ارحم انيس
 بلم أ ىقخا اس نود يل ل ل

 تام اساظع ام مكمل بجو مليبالمل |مطغت
 «1رجزجا نا جا ١

 راو بالحل ازب اما يم اميو.ناربل !ملموب لي اليمد باكر
 ,اريلال خرم امو ناربلال مح كلم محا
 ا د.ك 32م امد دونم ناوماقل مفتش
 الم انه .ءماعزو باس لس اكبم علي يجن

 انه يأ لا نيل نب اماكن كازكملا 3 3
 اس رشا اهراوق وك 2-0

 3 0 7 ا
 مصل وذ نم امالاركذ يوما :ئثو ةياور نم نيعحا



 هةوسبقب د تنأكو ىلبذ سكرت امبالا تناكو قاردملا بوصناسأف
 لمتسا اهركذرلا١ دول 11 تيك 7 ب وعل 1 وكربنمولا
 يا: اذ يلم كل خيب انلوسر [اجدذ باتل لها ايوب
 ١ ل دن عاطفن ا

 07 سا أقو ةنسس نونو: باعت كلذ :
 ا اع جلا 0

 كس نورس ل130 مساع د 0 1

 ا يلا اوبل يضانأ أ ثسأ 3
 ا جديكم بوكلاب ملاد
 ٍ فوملو الون بنتل اة جدنا كل ةورت يشل لي كرب

 يحال 0 كرات 0و ع
 ورك ص يقم ر

 ّ ثم هي يداد برب - ا يني !ننلاشعرت
 2 ليانخف :: بوعد اكدردتو تاربنلا ييسرالا
 ميد !يهمد ممد |لوسير لاق لاق .ةردحلا ةرم تابلت

 0 يح هرعت دمع نسامهلرعب حاصل دونَ
 تدصيصنخ | ءبلع هب كيسايذلااّقار ل 0 3
 ئم نم فان ىلع لاب ّتوسو قيخوب املا نو وع مب
 تعم ا أم اتح نأ ' والأب اهريط لع ى داس ة نجلا قؤن
 ايري ادمشاو هساالا ولا 8ن انمي ايهمحأو أم اينبالا
 لسيمقسل !كاو كادوا رسهس نمو أ ولاه مهد ١ٌلوسر
 لبالزه وا ساكبمو لبرج اجا ٌقيالخارشدعن اميدادار ازا

 رومتلازذإبو لس! داق ملل اميل ليطارساو

 نم



 دهن انمبحلا نيز هل نول بي ناوضر ىلا مين ىلا نم

 للترم نسل حد 7مل باها + .تماو
 ثاح امج ملو تارملا ب اودلازم :ىكام دان للا

 كيال نانالا جوكجوو ضرالاد ىلازيبوبطب
 هوس ينك هدد !لقتيفرتبلارثا وك رداوحو برغل ن اك
 دى ارطخةدسمز دضاماغوامجبونلب نماجرم

 لد ىبجإب مهد ال ود اركص يردالاو لضذاماددا
 و نالمل اموباذهو ثارمل ! موي نصه ن اومدإب
 د مدد اواسم يع يلااوضلطن ايا اس اكيْجهَنارثلا
 م تراسردون يهذيد

 0 انمع ىلا هربت نس دودل الشمر وير إلبل « هريد
 بك ليلخ اناف تلاد ان لي ريك مدارس ل وتس
 دان ليدارس المش مى اانا ل وبسو 5

 لوم م هبيعالذ دبع آب لتالوتي اود ل
 ا تناولي توام
 جورلا !لمدارل يدان بجالج يعل
 817 1 حام انهملا صفل يون
 بيارتلا ضف هين :ىل اموماذاذ يذلا قلبت قادت

 0 اًده مار اهجاجو ياليربجإب 000
 لورِض 00 ّمهاونلاو يكل هوب ان
 اناس هدم تساوت انا او رتلاوأ يهم

 0 : امير ةزك ايبا خا ها
 ناسا ]خايف ليم ترقو يك ب اطانالأل دي



 ا ردل كوكل انيعو ةاربل كرمان اذ
 ةنداَو هدراعر نع و داو هد اي نخ

 ظ بيس ةربلك نول وخلا بعذاب: 0
 ظ دوش تل أ وطب ٠ ىنبملا 6 بكربإل فر هز ىرلزؤتس

 برب رج الذب نارمل يحاض دداربم اننا
 : يدان اءحارطي ةليحلاب واسم

 نسا دوكت عكر موي اذه ىبذ كسار عد
 الوم طفن وى - ”

 رغج_ر جيحزل ام لرطعا تلذو ىناةايترعووتل
 سا ينسااندنب اةيمطا تنم

 اظعل امجباى دان ف :ف نيك ثىبل ':ئابروصلا#
 لو شاط هيتملاوو امينا سلاسل! ءاظمل اطهلا اننا

 لاذو تارساب نوم وتيهانضقل 0

 4 17 23 ا 0

 ف وهولا ار تلطم زهر اطساكاو تا نداضرالا
 تجوز ردرسرلل انانويطس وتر اهلا يعز رماح
 رتل اياو تيضحا لفل السلا عم ةشابزلاجلاو
 ظ كمفار ادد ةسجحاولاو تبدو نيزادلاو : ترد

 ظ ازه نولسوملا ىريكت هلا انجرم نم

 1 0 0 هد يلد ن ١ طفازاا مين 00

0 2 

5 



 ثردئوشول ادا 1 نذذحاداولا نمل. تلال ثور منالاارمز
 رانلاب ااه اك نبط راوااز اولعلبل دامو ذحن يجاورخالا
 تناول ابابا نتف اهدايلاا ندبات د بش

 دبعولا باك ذر اباه ايكدشسالا حنسأ «نكفم كذإبت
 فنالبك :ئنفم اهدر ربه فاانياوب' تيفو ةنجلا ةفسام اد
 د 3 ابد 'ئيط صْل ! 2:ىومصمل اركد مانبي اه ومجح
 نوبي نونسولاد دجرر م42 ايلع:شايزلا
 لقبا يبعو مهدجانأر مال كد نبك ننام

 >7 [جبربلا قوس رارند ئنرل يل ئينتملا ردح مونملاغ
 منو > نب ايدرضلالا جنان يستقل ءةلاوا وزو

 سر زل الجال جاميليع صبب حا اهل ى بنا

 انهم ؟وطخلا النير ون مل امن كارش رجرسزل ! انس |
 أ معانس !اذ ارينا: نناو تدي 1

 00 ةانئمل ارسكر خلاب نثر وصم اسمن ناربلا

 يبل ابوك ب ابهعو (ظانن أوه ذو رمكلا الجل ءانل ا
 17 الاميل موب وبجداداو مسو يلع نب أيل

 رتزتلا ثان قنابل امل وف ىملا رو بوستات دوب أ
 راي مل دع اىدملاو نتمني دةارايغشا
 دثرتلادرازبلا مب اور ب وام نومومو ١
 هع وصيد يااز[ه ]مشن 0 :
 .تاطش ا لوقرازعواع لكم ايلرجج ل لان ءاددؤ د
 تامل هاتاناو 'دءيوعصلاأ دقت ميالاغاناسلب هارالوعنم

 ا ل جلل
 ا نببرعرما الذ ,لمف نم مامع للذوع انردب
 صب مهن لاهل نال جاجا ان ةرعوح نرد



 ناس ةايايالأوفو مال ميج هيجل احل اياجتو قرعو لل زل

 2 | ند ىم ان ثيم راص 5 أرشحدا ذازحرلاةرع .ىانسأب

 يقودنا | ردق ةهجر نير للدد ممالملا را

 (ديصيد ا ليميلع س ايلسص عنب | بنعم ان يذل امو ةلسدملاب
 ””داراذاقف أذ دارملاهي نلسَخأَو لسور خلا اور.مكد
 لافرىاطخلل امابإس او هال اومياغنل انال ني ولالا

 ١١ نكياورعاظياع هرارجاو والا ىرزنمل !ظفاحلا ءاكد ايدي وبل 0
 ةنالس 0 اناشح امه طلال ماو اًبلوالاو ايببلا ابكت تاداواؤصو
 اميكس نايل ااههيجح سس انلا سوح يلع ها ايت رافع
 نحال مج نكن ارخس الديقول اليد بلعماي ناكارجتذا رضا
 د يجنااهايا َتقرافم لاح + فلولا انو هك سر دما ازجا يد

 لحل مشان نعود ديجطئاهال نيذلااهيرزنملا ظفاحلال 5
 انك ب ل ىلع ناكلوبلات ا صس الوم نان هاو الهم

 مكسر ا تطفاش يدل جلاكرهناناوريعوركوإ مومز
 نيك لماناد جبن كس الاقو لبحوب مكر ضسخحلاب
 1 برد يرن نا جيعج عدو هيج ا
 نةيزنجلا لقشر لم ىمرالانيرارتلاطيضخ اد

 دمج اءاصر اف اوصل نكرة درع زلاو اطر يلع 0 او اردو ار اعين هاته دس اذوب اا ]
 ى بايدك ادراباو ديمه وأ قيدصو ١ شالا يلع ائاذ ارح
 و للذب هوه اد .امجرخابلع رس مل ماقد
 ةيلفف تن اح ادها لان ارمسرا رب مو نايع بذانم يلسرتلا
  *ل زا دعس (وعاضب | بزي أ مجوحو ةعجكيزجل انز نك
 ءايردارحت لاند 6 قيس ابابا ّموع اميلع ناكلا دو

 ,لافترركنأب انامل لبعت ايطرلا نالنخاوركد مول

 يربطلا
". 



 سر وك عرذمل ادا ؟رلو دحا ها قب طفاحلا جل ميمو ووبطلا
 دضر و: كبلعاع ام تيتا ءل لاق نإ حب كرب ازيا و صقل وذن
 هردائتلمل اارلاواطلاب بل: هزتجلاةنجر ىايتد مو
 كينين مهخوا نزهطاوا جرتل اوا “كرك برطل ارسوماثل | ل اقةدحوم

 لبرو كوكل اوةكحلاو رول اب بحمص للا راكرش

 7 مكتوادحل اب «مرهربالاو بشل ابلط برطاشس أو بو ممل امطمو نارطم
 هموع زم الار لس تفح ةفخد ارل اوني اهفتلاو باطالا

 ممالك ذ نمو يبلع هس ايفا نازي كل اسمح وملا لاش
 ىجأ الوصل اوىشا نع ميمبلع ميد انأمح ماا جلا ءالكو لملل

 يضف م«نمردارحأ انائعو ريعوركنوباز مىءيلم تاواس
 ليزماياف رجب صن بلا لافو لبدرب ميول د ايام وتبلا
 ناحوباو م دم اد براغلاددحا ءافر نادسبكو ىبويدو ب

 لل الوم دارا فسر امل ماكل + "خا ]نر نب لك
 اورح أ يوم موب لجأ ىشبح نم تسيب مهخرلا صدر انسب نأ
 نصئازببو بيلطلا هجم دهبو مضغ !:نجرلكي ناو الملا

 لس لبر سس بجو نلا ةد امبشل او مب ددصل أو ةوبسلا ماتم يلع

 رملاناو نينارقنس اهيل زي لم جارف اه م اطجرال مي تلضنأ ام
 ريسبلا مب وسب اعول-اناو ناريطق ارملاجبس يباعت ودنا مب

 نزح دش رسا يحجب برعل دنع ايا ريسو هامل
 ميس معطن مارال ميول ماوس ٌناربل رمسيس |

 اذ اىإولا نا ارنسادح سل اعل ا ةريعبل ناسا
 رزاملاهسا وانني حاولا املا +. ةدئوبلارضزالا هل نبوط
 يطفلاو ةالصلر وف يزصقل ارابتعإرفسل ا ماكحا لمشب و
 .لعيلاس رقما يب نم عوجرلا »قاربل اركيرإ اناو
 انذلا يا دوعسلا:::ركزب مولعم لكذ ناو نا يذلا



 4 ربلا واف ديرحلا ناز ارس» لل ارك اووص صايل مكو ملطو
 نر انكلاو نطفلا نمابامراصم مكللمجو يدب ةزاقلان ارض يد
 دودلاو 0 ا لا

 هدفا عركذ اعذحرمو 06
 دال ”امسر اخلي ناربلاب كني موك تربل ااومكر مقل او ءالسحلا نا ندانحو .

 أ ةيبمقلا لوف كل انل اءلحول أ لتنل رول اه هات عدا برأس: ١ مادري لاههم 5 كرات هلوتب مىلاراساام أذ ةليلدو [و باع اينو سو ل مايبموصح دوس جم عمو ربع دل و داق كلذ >نع باوجلاو
 00 0 ا اتا يعمد ةعراماشتو
 ا بحاصو ,يلك مالك موقت نسوير د اشسو ب افا مينو

 2 ,ءمالك رهن زم ئءاوبعي ملاسصت تسرئلو عر.»
 يمر ادا رس 0 ءرملع مع ايح' الخ د لو يملا ابيب منح دنو دديلا 1 هترؤ و

 تحس نب 0 : لأ 4| ديإلا ملكت هرم مام اهن ميم اراجرم ةريرونو ديب دح ند
 يو تير انولو قيد انا وب رجب و ميرا ا ورم ٌدرانملا اف تنر اهل لاني :ارمابامولمرم ول !ءاول !نبأأ اد عرج
 همثث ملام هك“ ١05 اءؤعم يلمح و 0 م 0 ممر مات كانسز الم جا مكاداتن نعد عامل كرنك امام يبالهكا/ يللا م اثل انف ل يكول ا وشو مس اوجحل لفن

 ا ل0



 بفراند قحلايلع لا اذ يربصأ هما |. عينيلاام] لافت تسحاقنت
 نه ىلهتتلا هورورمهغأ بس حبا ناك مسبطرلاو ا هنا يبن نأ
 ل يعمل اركذو ميما خلا

 0غ لم سادس 4
 مام يلا رس اها ملم لإ 0 دادي ا
 ءلوق اماودمملاؤ/ولكن : ةكعالومو قمرسلل [داولا كنس /
 اواو لوف يع م نان عخمل 5 بل هيب الص
 ةريردافا تب داس نول اال ةون يرق

 شلرزل ال اقف مدقنم ا ,رهخلارد رداجلا عاجلا ”للالثاءازمملا اكن |
 نئبحوصكت مون سلال دإ دام نذل خنمراجلال ان لا هجر ظ
 0 نيس ظ

 نىكتملا ايس , مخ دقو تال يأ 3 .زلا لسنا [بذ ل ١
 3 اننهل وطار اس طوبسلا لالجلا طف أحلا“ 7

 مسبرمو ابا او ىبمعيو يكد دويل ادمملا الكت
 ماس ميد دود يرلؤ فطر دورها( عتود

 اة يوت اهل ل اهب ىلا مم 3“

 كرابملايدادلانيزالو 10

 190 جرخاف يبلع هسا يفاصريع ام او
 مل ١ + يم اوامهجتر ان ةبركألع نباويطخاد
 ُى اعد مددالوسوبٌتلاف لاذ بلطملا دبع 'ج ىسابدلا ام .ىوملا

 رو ول اى انيزيملا بيلتاو لوب ناما ليي د ةنلوخدلا
 مكس دحأ تنل الاقلام 0-0 ارب لوصاب بلا
 شرمفلا ثكروبب ممسثاو اواكبل نم ئيبلبو يَ سرك

 دنع سم اند وددت دادملاةاانكاو



 لبيتي كوت ا اعدم ناو املا عيس نب اركذ رو امارات
 000 بانه ركاسع نجاه 7 جؤيحاو الملا
 اراض لهن معلم ساهإص ىاذوس تاضان راها ثرك
 وكرت ياجاليصاو ثم مسااناحسوارجنك مدد مجلد رعبا
  ليزالااءاو يرحل مهيجيد ان وعلب ن ايببحل اي ارش حرم

 يبلع مهداينيد 4 ايرخاولا عيسي ناعيرابا ١ ذوو ببعالملاوةنداجملاب

 ىاولسس انضرالاملا فس ؛داولا درع بادر انامل يللا لاقف
 مكدرجلا ملول كابرس ل بجو هداالأ ملا لانو ميمهرذ يلع ايان
 تونز اوبراهملاو ىراملات ىلا لبد ل اناذدبإ انادهيذلا
 زكر شاذأ نان داو ميوشم لس رج مطخو تانابحلانم تايصلا ١

 لئوانببلامما يرث هد ار داو ءماودب نجب مهمعحو بلع كرابو
 ميس :(ايسل 1 )هل سع ماعإلار قيد معب اصارصم ناكد بهكل اذ
 مزال اق فوم: انك يوب لاقت هدارجخل اهمال مرم اما لف كاف نير ترده ايي ىدناحلاد انس رهنتمل اوائل يطسيول ادرج
 |: حلا نيا هرم يد اضل ال ا هدد !دنم /.» ب تلات اده ف١
 ن اوجررلدوهر كيلع :نإفم باوناا هذ اراوع 2393
 ىسيك و هدص لك لد د سب الخ ساد سوم نلاذ بلكرالاو انش (ىدرب اركز ةؤج» لل خا هدد ايلوالل ةماركلا
 يئوبام او :نجحاسم اممم لزنب امون ناكو طق ابرد هضرن مد
 ى دلنطامأو نصي رش اازكو ءكصق تمرؤنرؤذ عرج
 لشياف جورملا يوب 2:ىاهن ماوي ميلا مارا ارثوددرلل ا
 ل وليفعل اديوقالاو نمل عب لثذاو تايالا ا دورنا لب اوحا

 امر دوفول او نس لانش ال وبر انداد راما +ليطتنسلا
 يال دوالخا ابن اجياعاهاود ع١ دوهدانسلع مدا بدذوت
 انولمعب ام لع ماصاودورحالاد رحيزل الكل ايوب منو دوعذ

 نسوملاب



 ”رو. ٠س من ابانع ومجرب م نارانلا جلاتلال ام مهب راهن نسئسموللاب

 نادل 'ئنسوملا ئاجلامث سانا لان راونلا نب ببرلانم يور

 ايار ولاراذلأ تجرم امين ىو لبد مهاورامقبرادلا

 دافي الئدو مدل نب كلينر ميقرح اك انكل نمور الاّ

ام امر ان ام اوقرحرسر اط يرذالاو مان اب يرحل اروعل نارك
 يل

دحف سراذب يلام اد يح دددأ سوس انظن ومو ماكل
 سدس ك

 ٠. ديد ودم نيلاب ّيلااماو لاا د بايها مان ىمزيو
 رار يلا لول اان ارذاميد سا دزني ل سيرافو مالإمّيلأد

 ذذ لمه أ راع روما نأ اكةيظفلا هزه نا لإ نو نبلا
 ظ لرب يلد اك بلع سب !يأسم مدن ١ لوس باجشال لكل 1 لام مسي(

 نا ءارم اني الع ملكا مزئندثو نيرلا»هراكلا] خر رمل اياع
 يل ' هماعل أ لرابم ىلهي ءالكلاو تبز امك لاننب : ارم ايام عرم
 ! نيل نع ِك بله همسأ ادد لوزن ةرصفلا جركذ ثم تارلأ

 0 . ٠ .١
 7-2 03 الوسر ف : دب دحلاذو مشاوم ةنوب َميالصركذو

 طتاجلال اه ا و 5 , ايا لاري 4! خلا ريلع ليرججو وم قارمن اري ازي

 ءو بلم ننام ضوتلال ا مفيذح هديت ملازهو يا
 ك0 ب اداّجحا نم مل اف نال تعنلل زكر اك حو

 لحلو د ةنجالا لو ذهن او عرف رمل اد بسد ايلا بخ سالنلاازه
 تكد ىلع ىدب و فارجل !نمم امل وزن ىلع لد. امواه قب ل طا داملا
 من اشار لكانيلم لدباميلع فقب ( هنوكل وعل | يارجل طبر هناك
 ةعاهئم ئجملألب دال ةورو عموم ذفملا رب 1 ؟المملا

 هالمصلا و ىارعل اطر سرك ليا كلذ 1 ووين اوتلا نع

 رس قارب ( ةفيزح ل قرم اطر سرت بي

 نعل م ناربلاايكارناكمالن هيلع ابرج ناريرسهو



 باماو لل ذ الد افلتغاع !زلتخأدذو رديت نلأ
 1 د درومم وقادر. نات < 335 ج1

 ١ اياب لو 1 جلود ان هج ب وجال 0 لذ لو ىلع سا وةمدوشل اماركا ي اثارت عم ١ ةادصت نالئكزن انسزجائ اد داما د دا تيامدأ ناس 10 ةانعمالعجذ نا !ذانو بوكرلا اياوبسلا 3
 نوكأ حوامل 0 اق ماطئإد 0000 يس زوج ومس نادم

 هس لأ هلاقس د وو معا ىش
 راف ملدا لعزيرج يل سايز كول نادل 0 ةياو راند الل ايكأر د هدد أى يبل ئ
 (يىهص إلك لم وئام ألا وذي دهان
 و ممللع مس يبن أم يأ تدار بدكد كا وارأل
 فلخ مربكرف تاربل اب نينا مهن دوس نب اييدح يؤ مذلخّز أ ماوزلربنت ءلادب ور درج و لح ناو. تاو سخر ار
 قاما, ملا 2 اللا 1 اناره داوتالا

 0 عر اننلل اًكيداحالا حاسب عجد هنيدي ١
 :دي ءادسملا ولم لزم اذا لزب ن اكوداز وجب نأخ مذلخ بلر إنو م بلع سبا إس حبم انا نكران يوجانا
 نلوم اوا تسب ياعىشس ةران لاوخ مناك رس فاول
 0 امن ميداد مهلك نر «رانو مهام بلر نانو

 بدر ءنعلامت هدد اياز مهن زحر اين نم أوبل
 فيرد عا رع ا ول

 مدأ



 !يراظااماهتس امهتشس ةيزح 1! ةةأزنلابر 'لرتكانلا

 بيلا[ نا ومسو و ايلا «فنَعلأ ل ل كسب د
ي بر وامتردأ ان: داقالمرأ ارئتانمول طناخازم هايل

 نزلا انو

 9-5 5 لامي يومين ا ةزيمزعات ساب انخاورهشلا فدع

 كأي هر ئارجلا طبر تبحأ نم يعن خانل ولع 1
 كو ١ تشل ايا“ اوم يفن يمناه دبأاز نوع ما مع دانتعم

 نكسر للا 2 مهب ذحاون نارماطل اوءاع ننالزفا ا

 مون يلع لارل إل ذعلا ااهساسال أوبماملا "فب زحارن لمداحلا نال 7

ق نان قمم ان اهنادامس سا اولا مرمرحب نااخأ .
 ني بح دا

 مااا لوغب 0 باوجلاف مطير ةدباناث نا رف تاكا لبا

 نم ١ -هورومال انت (زذالا ارجل ةبر جو قووتل

 ءانتعألاا اناا اأو ا

 قفا[ طربا ازهر ةييبسل ال اذ دهيضي امو ناعج تاع
 . ية الح يااهل لري زظفا ومما

 25 رم اهلا ”ايكامو قفوتلا 3 يالا جاردم ١ تعش عيرملاب ولا
 نجا ةينلاناإللت دحر بهو لاهو لك ا

 0 ا سكاس كوب
 35 0 هود ايإمت ءلودوهروكزملا اي
 0 درطسم ينو ودلع تايم

 هن ااا ءافطعرحلاب ءياعويلاعن تباررش هناي طذاحلا نب ظ
 نانا ثملع وهام ى أ ليَ سددبسام باتا ما: قست

 دل تح ورحز حال ادعبو هرافسأ ةلدوزتي لأ ١

 ننءارلاطيرو دحأو هررخ باصوس كى اطزيعزو ييرماف

 تن صقل هي ملوث دمشرذح هاب دايو مله اناا نزلا زع

 اتوذ مهبسا عيون رجلا مرسلا بلعزيوج



 ظ 0-0 املا حرس بويل ذاق ةاربلاا هير واني
 امي :للا نا وحبا لاذع بلع مالنا بلغ لابرعج قرن رئقو عولحلا ب تاكميذلا هضولا نلانار انكذ نم باحلي تا مجال ا ذي 2 أ ةقلحلاب ظيوذ هنا ثيدجو دوق ئسواذم جب

 تاس مطير و كارب آنم ةزئمب مرمقلا > موق اقن بابل
 لابربج قرخوذلاوا ايلالا امي برت لا :قلحلا يملا
 + ةلخآ ديو ءزيدلا ومب ىبسحاب
 مش ايضا علا مهن.+برلاقام والا باسل
 ١ لال اءاتابلاب قلحلا ادا ملظبر

0 

 ليوجو ا ناكدانبءهوشو مولا
 رهام ننال اج راك فايل ايا اع ما
 7 ارح ازخا دؤلا | كيوكرم نوكبالف الذ ندالذ اوالعا
 ما ءاننن اذاربكن انيبةداعلا ؟رهاكمرمأ
 0 ودع هند الم نالنح ةلرخع
 5 تمرب 2' اللا مع 0و ادلع ونا تانادرلات وذ اظن دسسرتملا بهي مالمو
 مداطشإل نذاع يا يضح وج و مدع 7-5 هءاكلم تنأكو
 نباطناجل ١ كار لماع حافلا نيل ايدادحا جد ورع ارم
 ا هيلع مهد اقص نانإ الل[ كايحال او سيظل نار
 : ا ىو اضن ا !وطسو ايس اع همم نا دج
 (١ ومب يسد لك لموعد !ناص أ م 0 - ل اقوا
 00 11 00 'ةالمدل ار كذ ب دا [ىذعب ا ئترم
 1 عوترلا 8'بيحرتلا هلم ( الباركذلا بتول ناازه لد
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 مدسلش اواسونلا مالم جلا الغلا هزهو بايرهاود#
 تادوأ اهدلا ينل عامين نلئتتخأ مل ىك ايل تهامنا 1

 عرترلاَس د فوزها اًواكصلا!الز انا داو دونسساو مورا

قشسحوإع لعمل |نال ارلادربجال هرعسا او
 ةيعرشل | متقشح ت

 ىف لجر ذا 'ةيولعلل ايفر الو ةميوعللا[م>

هذيساومو تعرق لَ َنِحوع انس زمت : لو ةنمردلا
 

 0 ا :بهرك الع له وس نا

 مميزا مو ئتفتر يب لصف امأن امم ورد ريب لس رمج

ازهىأ يباو ةضيرن تن ءاننارخاطلاو لضاول
 رم اهلا

 مم ةالضلاتوفاملت هيما اقرطوموم 9: :ءلوقن ميدج
ناو وم < ةنااقلاو ناذالان] جد أو ماير 1

 تأ 

 ةئالز صرتللالا نوكنا# اىنسلك نالت تبرئ أمي ان ناهي

 4 أ :لكم نس ةرن نحب ث امانا نآذالأارب نا زعلت

 رست ةايما ْ 2ع وتو ند يامال هنأ نيرا

 34 متيتسل ءمالل يعور طسازب نازساخارو جلا 1

 0 0 ردمادسإ نا لاني ارم 0! مايل ليرج

 تان عا كب اد [الدالرمْوت ابو ليربجااذ داوم

 ا و ع "ياهو سلا نؤاسحلا
1007 

 اها املا عم ا : ءالصيإ ابن ١ نلدخا

 لببس ع نافل ناهد < 5س ا لاو اكملا

 دعو: رسرخاتملارطعت اهدرديا درعا لاخلا

 رمل بألا يلع مدقتالازع نوب انمسلو كلقحإرعم ياللا

 ملل( الق وسر اب ونال دا كيا ذاو
 نو قمم همت اىكاممهنمل افصينلااهالامت ةالملو أ نالةدفنوأ

 ةلدولح هيلو اوال وخد نشرب تاشلال]ب كدربإخلا اتلطمسلا

 يو

|| 

! 



 نمنا/امزا !ممداورعرظب يزلا و11 لج ايلول ا كش
 ناالاامل يا او ناذالانم مزقنام يلم درب نفك نطل ازنلا

 "7 لاني دقو لشاوللا تغب نود فال ةالصلا نه نصخل اهي
 ١ الفخ تخول كا ذ ابين م البرج نال تقول اكل ذوب تام ةيمبا

 كعورفل !ءالمدلا نب تناكوا تاويل ابا كنبوخُو فارما

 زيوباع و .ونلايواتذ وارسالا لسلق 00

 0 لعن ل الملا ئمتن امانا اال

 يعكر تن امايس ايلا دومصل )يد االول ةالسل ائارسالا
 ان اذ مث ويشرب دنن إى لوزتل اوه ماهالمع ىلاو اكئلا

 . اتم 1 مليل لب اكمل اياس ايديا

 ساو لوزن دم لآ 5( ةاروكب عيصل اهم داواعو ثارب
 هداعا نود لم عبحل ايدو وخد رهبرس رمل تببب 17

 7 ميله هيدأ ىاسولوت يدستل نارقلا امامه ارقلحو
 ذ ن كرا نارقلا مانا: ءارقنا الصوت ا

 الملا ة:اثاوقلا 1 ةارت بوجر يأ“ ميعررمم
 تا تدمي ل وم

 ايه ءالصلال لت ةًارملا

 ا نم نامالو ميللع دعي
 0 | ىف درك ى

 0 را 0 ا ١ ميا 0 ا 0
 0 ايجالل اسوم نون اقيم ءتسور 0 ل 5

 نال دوس رقملا تب م ىماللاوةالصلا
 تنامي ا تبون جونرملا رياك يدو طاق ليلدلا» 7 مدحل

 تكلفئاين جادرالايا انا ناسخ نودي ١ :تقاخجأ اورالل

 0-3 هحأ ماع ٌىلااهداتجار وصب ثروشتوأ

 تبررك



 ْمسِئلاحد اس جاروصل جاما غون ساوإنم هنيورذ

 ىلا موبركنلال ديبالا ني انرلبع لطنال قامت العزي
 ملاذ مدد |يلهرم ةرسرهو اشي رجالا هريود د

 بحار ةروصم < !اسنبالأ [ حاور قله وق لا كالا اض

 دبع ثيرحهزيوبو حاورالا دانا اتا تناكان,الئتكو

 دجال يعول دنع يشاع وبسس اح نب نجلا
 مجاب اسجل نم مل د ناك مال ماللا ميل مدا

 اربط اونا اورازيلادنمو دتئا/امم جوملا رسجلاو رمسال ناك

 0و أهم يل اىبس نم اينلالأو بايو

 2 روس نال داججللالأ نوكيارشلاو
 0 اجالاوهكأ د ددرعد قاوتام نملالا نوكيا ورومتلانلم 0

 بير لع ماكنا نيزصقم اوما ذهرشت إو تمل ةادرالا ماد
 ا مل مكميلم هايم تيرر امو سدتعل انيب ب

 بنا ود مخابر... كم هل ”اىشل !2:0اللاوةالضلا
 تيروشل تايلم امراه امباو نتموحلا داسجأ

 ماا مرسم اهلا
 دسحلا دست الاهل عمر رنا عماملاةدرو وسخر ماق

 روادسجء اب سسئر دأ نكد ميسي !نانالا مسجتكر جب
 تموحلرا فئر ىاع مالعلا مدفن ءدسج ردا همام اي

 بلع هدد ايات نال امينوب ميهيرشلا م داسجا

 ىحايركو ل افرت ا نوت مضدإلا

 0 ا لسع جتا
 فن ىد اكمال نب :!ةفبرئركياددو لذ 1 زك الص

 كات ىسرمع اتسم تيبب ملابو ميله سد !يفص متبل اليم
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 مسووسول ماسو بلع هدد |صور أب لاذإ جاو ةالسملا لت
 تشل ود دل - بس قلاوؤوملا تيب انىامعت ؟الدملا

 معد سدا تيس ءالصلأ كيلا ن هنا يجب اننا اع مدقن

 الك يفن نعام دايز ةباسمل اكيارونولا
 اجءاو مل وعم 1 وبقم مقبل! ءدأب نو هذخالاو ل هممل اب ىبواومل

 نامل يعم نع ب ايف هاطاولم ةفيدحمب خحاام

 كدوينيا ةببجع و يلع مند السم ئالتصو ا ةالصل ا نم
 كلن 4 8اانيلع اسزهرد ندب امّيمإتك يا ةباحكك اوهيؤنر ا
 دارا ن اكان | انيلع ةمضورلوم قيرطلاةن اعمال حولا: ليحل
 م عيرتلادارا ناو ضر ملا بم نب دمت هل وح

 حق عب الل ذيوو بوراسم 1ك ومنن اةيغق هليف

 تبا ةالصلاا باسر ,و بل ءومد ايامحويلا عرش رو
 <تذنأ دكر عاءرعسو ١ ىلا يسملاب 1

 هم :الصلا لبيطف ذو ال احول ايس 6 ىويسملا
 اهساىووو كثبدح سرا !ىاةدبان ام ُبِبرَخ امرمنع
 كاشفا مه الورع كمل اقامه سا يلعر ةلوجم نع 2
 اناف بفاوامشم هؤسار ايطشلاو رتاقلا ايجر١ لاك 0

 دانس اب سابةيووملال او سلعالا ٠ :>لمؤل اك فد

 اةهيرم رجاسس ثالث ملا اهيل ارشننال 5
 ب ايس لبل دازهإ لو جدال اريهسملاو ارملارسملاو
 تكسيب بارععإلا يائالاقد .يلايطملاد دو هرذ ةالصصلا ا

 دم اراثاب ةروبْملانكامالاةرامز ؛ربازل
 ميلاع مدنا قص ايدي 0

 كلل نكت ءايا مايل ا عيصلا تب نا اناح
 مانا غيلد ة اسيل متبرع وما مو ايبناع ا ىفصن

4 
9 
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 كرالاب ال ساو يال وير جلذ نم بيم قاد
 ساشا هدو ها اًعيحأ مهعلامض دا 4/,ينريطيل م '

 يان لها دم ااوفلثخاو 0 هاج ماس م

 دسجلاابرد حورلل ءايا تب نئايسركجلاو ع ىاللوا حورنل

 لصوح يآ دبل جاد اويل ساكس يلع ذنبا
 ايان مرات نخر اا ادرن مكحزملو مط توجب مرار ابو سكر

 اود حابرا امه بارمل الط تاهيل نمل دانت ل اكوأنو
 ليال جر مك علرنا :اديلا حاير ان ايبرفل دعب اةرراسملا

 اسم مسبخلو حورلا# هابكا تيا نمو مردلا موي ياو رعل
 تس قرب مر درع يلاعتملوت يهوذا قاببس مي 0

 ثن ىلا ايا اكهدوفنؤبو نواب نوتزرب مها لامترحاف

 اووقتب أ نم تمف رخا ايسدنلو دروع درختَو

 ادهت ذايشوت رق اوئاكرار م6 اوعاطتسا اب يل امن مهن ايلا
 ةرخا( اانينونوانبدم تيندا ذا يحل ىل اراد نس نلااينرلا

 :تسقو سؤمو خرربلا7للزور د١ هيا
 ة كيك امادلا [جباعر جاوبت ةمايإلا مدل تمم

 خيرمل 53 ياروجى(1:دابزو لانعال اثم فد مكانك تش

 ينس مافلو نال اب ءارجلانيلكن ل. !!:ثيسامل ايو يقزاد
 ومائاةضالأوب ةئلأي لان ألان مساعد

 دوك لا ليبسل !باوكاخن ةيجاز ترم ايةظظفل و نرؤكتل |

 يح نلت نع اعماق يحد ددوي اكداجارعمومبو لدا
 نع عضو ةلواَدَمْل و ل اهتاديد عوندخاو امه ذلتل (لاببس
 ٌثيحلا و اجاع نازاسلاعورن ربو لوك دار نويعسل مي !!منيللزها
 «مااشاو ىونلا ماغي ىسنل اان دماناك عيبتسل اب ومطلع
 كرست هلوف يدم ويمر ص رلا نه ميش !جيرشوممو مليم نيب

0 



 مدلك 0 .ماارمذ 0000 اومدملافتو
 تطل ناعد 0 و

 >اداق ةصئقنو وسلك لاب ميزنت ةاكياو 200

 اهطلاو مرلاو نجا هانيب ةمالع ةلكلا ءددربشتلا
 . يشق »هاف اى مهلا لن ادعس يساولا5 [اعطلا اود ذاف :

 هلا وجت ن ل! نودي البا لكدب اوس يق ن نرمهشبب

 جامد رخا داق 2211 2 اطعام يلام يداي

 لوح دارملا المد وقيملاهلابو تيرشاتأ
 مرتب ديرعلاو اوهبسلتلاب ةنيلالهاداوشملا

 ديرج ءاذلا اذه بد ملسا ده. ام ا
 باج وراع كيت ة ف رلداكو اد

 ضجه ذوقي 0 ا ظ

 طا د رن طومنب الو تداوم اد ناويران ءاممنولكأب
 00 يح دمج م

 در اب ورمل د «يبسشلاب
 فهر اى ى ١يراتملل داق نادرو أكو مأسسم م

 ينلادرزحن ىلاظناو مهن د هبالكبي اقنأ مارا نازقلا

 الدياع وس قو تكول كلذ 0

 0 كربلا ةدموب مايعالا ندم لوضح خت 6 6 نيباول ىلا

1 
 :حلامدل ال اىعال اتماود ادا 0 وناقب نيل
 دارلاه دعس ممل انمنا اكول كتانللا ةد ابن امم 1

#ُ 



 :رراثخا - اهيمدت ألا 5 دراي امج ةدأبز هيلع وسانيدلا انادؤإ
 اما امل ان. ان نع مدد كلن اييدلا+ ؛انمل نوراتكاط كد
 5 يدع انارج 9 ماعباد احا تيطع ا تنكاد مالا اق دا

 ىبلع س ايا يبل يور يفكتو سسنإي يامجب :نومددب يره

 ردو دال أ مجول ايلافل مدد او هرسد اياك يبي اياذيل '
 اه هاو هرج امشاكوأ جرولابذ ناكزم يالا ميت

 ان اكن انين يو يبق باكا تاياورئ اولا“ سالي
 ”ىل اباايساب ممءاربأمت ميسر ركد رعب آلا
 تايامن ايو ةلطلعم هينا كهل نغاذافا :ىلط م

 ةءايرايؤ املا مءافن | ماين يرسم تدنراب اردن للد
 نرر لا فريد البتر كارول اتيبلل تبورعرج كك ذاب
 : تييزر يحيل ا يورلا لن نجع ينسب ل ىنخبالا/ نو ملا
 لقب نياك مذديو نيبلا بدر كالا لاس !هيامب اربا

 تلا متنا/ييممأ ةردسيل عفرين الساقو مر ةيدد
 هيام لاو مف امخددنال يبرم راذ لسلو رهو كالوس اذاقو
 كت ركتنت مق ميلعمس الدم ل فورعم نيدعتاو نسما
 مع وويل نب ايا مرعتيو لكل ديم لرب :نضتل ان ابسو ابك
 انف جاور اونا تيا اررن ازعب اهجو نبا طخ املا دوام
 ةاورلاومهن م ادع ليعد نيمامو ةينالا دع ,كالئخألا
 نادل الرب اما ركذ ثاياورل ايدج لف رحالا ركوب !.1امركد

 ضلت ا اياورل انس اههعوجد ل اذوب لص الذ
 1 داس اماما ابن ن ءيسازئنمما
 قم مهند ينل يو ىرصا هم جر يلادجألا
 اعيد اوربا د اوبس ناو نيشرم ماا :(:نداذأو
 1 00 ا ا



 رمل ا وفرع كوتل اطعم ديالا ىلع مقرل ابن ةديانغ ماوؤيركام
 تاباوراناف يئوالا : ةرملا زالت ميدارع عم ماسلا خ1

 لسلا اناا نطنعلاو ميم شارف نارخلاو نبل ايلإع ةناننم
 نا ببوشي !ببوصتل اورركت ءلؤبرعج ميوضنو
 رخآ تاك هو نبللايوس ىاأ هاوس ارد رتلاو نيلل
 فيلو كلم اذهان ولارغ ىيحنمو ا ةنخلارجخ مجم
 نه ايا ثم ان نبال بام اب امل وقوم لازسملا خرج بان
 ننبحو اش اهانعمو ارو سم وأ اميري راانهشجنلافأ
 لان اكن أذ اهرع سار يكب ١ ناميسع ةويساز كينان

 يمقوتسا اذومام مك نت موىزلو ةنجارتئمانبايإ
 . اير وصانجم ودل مالاوادينغ نييك اننا ويلف عاد
 (تياك دارملا نانا مرح اروشل انيس اني. طخ
 ادب ن الراو ةروصحلا ؛!لخادل1ْنذ ةجارلاو او انوللاوب

 هولا ابهر اكسال م اب نيلارب حمس انصر دف اكلاا
 لدعم ةمردل امأ ل اهن ا ى١ا6اح ترحل
 كلل انوأيو مرجس 07 ماع كميل ميد اراض

 0 عدولاا+ :زلبا 5 طز هان
 عضاوامباننجاف اسولارب .::.. نا: هللا ةناكون اكدوا ةنصل اعرولا ا
 5 ٠ دعب هو .ا«نكنو هدب 53 هرم ام

 اب ل اهسر وف ناسا دل:

 تمرديل !ةحابملا (يحلالإ نم 3
 هخاذاأ دمو اياومع قلدرمو 1 ارنا ايلا
 هرجع ثزجاول ءانعم تبضا نبل ازذلاك كمل لوف ناك نحاول اخ

 (ن وكيانا رطخلا الخ حو حاب! ةياوس اعزآ مم تاطخا ١

 ىلعف



 هيئاقو رهكسرخلاياامءاءاضبرغنواعر ون لكذؤمف

 نيللاربع مل تيزذ ىلا داما امبالا لكن ىلادباب ماونضمبلا
 .لئلاو ا تالا ربي نيمو بوني, اغتويمالا#

 ملمع ل نع هك ان ةناننكا سنوابجا مرد

 اود ئلل ديمه ديانا ناقصا

 أك مأو رس اي, ان رسب رشم حاد ااوس اىباعم

 لن اوم لاو |« هيل مس ايان دأدتج ايل !ووم [رطيوقا

 هدبسع (رمركلا عف ريب نأ بد اني ةيمخلا نضحمل أ
 .سيشن يعل احلا جلا ركل نال 5 | ت رايد! وادا

 لح هيانبايا نمللا راكي ًاوداملا ج:تماايلع مرهتسو
 كافتيلدإ !ب اوصل! د انرجا قعاوف ءذخاف هتيلح

 نين انكار: +. ايلع مرهتسيو نال | ميلا كمرحامليأ نم
 نود نيل اذخا امل 2 ل هد يليرج

 اتي هيلع ىذلا نبل اترتخا ! وقل تبح

 تلا! بنل ءنينطملا لكو طفل اح كسر ات
 رخل فال منسم خب ند يرحل الغلا نابتتخا
 هجر يرونل أمانا ان اة ورم ميعرتسي ايف 0
 . ةماقشسا رمل! انها طضابدار الاسم
 0 ظ 2 00
 و مدعاة نلاو لسا دياوحعالزع رح

 و دج عع لا ١1 ةءاذع نبللا
 هس شتات انه اياد داما دينا زل

 ملأ 07 ١ 4 3

 داماقو ترا تسمم دلاذ !(!هلاحلا كو
 لخدبوعلوا ميوكك ةرطغ نمل يم يبس نولي ان ألما



5-7 

 رماو قلل [ليفلاو ميل وطفن ىذا اعماق كببو دولوملاووح
 انولاء موكل نريع وودي ماس ممله همن ايامدوتيل أليم
 نم دانتسو سضردلال اقم رخالمل اراحلات املك حل الو +

 و ريبلع ممد وص ب بيس دمتكا)لىتلا

 ام اضمرلقلايا قنلو اح ريان ايمان هرعابت يارجل
 هايبعو رخلار ادراك ةب شالا نماسلبر ادانمن أي ىملا رخل
 ©: ناكار او بلع كلذ مرح اركس قا رافف تايبإ !

 لعضو لل سلب ام طامتل يبل اة مريخ نا ازعل ش
 ١ تح اوت ويم عفداو دملا نكذاكامل نييراكل اب بليتلل

 يب شب انميسش ميرا يلعأملا ساكن اذان أ انب اههاركذ رو

 6 نيك اناميولا امداد مل عاذر زمن ار رجل

 1212 ارجل ابك يق امان ةسفل 5: لشرح
 000 اا :رذارث ارتكب اقف حلا كانالخلل دابد ا ا رملأاو ١لرجد
 هسمد روضن 3 لنآ كر ممجت قس ويل أ يدب
 ماوس دق رداع لو وعصلا نكي مدام
 قاربل ١ ناكر مب جيش يرانا ,ادرانا بكس ادل انوع
 تسيقن بالا 2' سو وملا نيب برديس ب|ب لع اطوبرم

 0 عجربل تايد اهم موقت ام يلم ريل ايوا
 يزل ومر ل الاون مدد جرم هطول اخف احلا داق و
 . يحويصت !طفاخا ل انم هنا ةكبهشل اي داحا انسررتغ

 ظ لوح يا ةدردلاو :جرزلا نيب ن! هنود ثا
 ليالاءطست ةدردلا لاو اس اسد ظ

 0 * انيلعر فش بد 4انث نب او ايليعدجسيلا

 تع اطاوساهو ا ةجررلان ثار امرا ل١

 ميذعب



 اكلة ياسيبل ايم رمصيل طن كلك ارم عيدان ا منع
 نم اميع لزمي ّيدطسني لدؤخلا ديبكا ذك اناا متت م
 محا يلمح مب ارسال | عيتملا ام اويلع ايل امتو مناجنكين او انباكم
 موفي تد سل ايلامب حورمل !لستالو ١ سرت انيس يأ موب
 ء”بجرل ا اييرق يااننا ميلا يفد مالكل ارم اميل مالكلا

 :بيبمل قله (رهبلا لل 3 نوكتارمه عب يشعل ارعلا 3



 5 :ةحان اوفس ع لب ا

 ' جوس ايولااسل !لات ىشازم عيبرل ا نم اعمرييعو
 اهسلاك سوبحل اي اذونكملا ج ,وملا عومي يا تتوتم

 داو 0 دبآرلا

 انبا داز ارح ٌءيَوَع اناايناو بهذ

 3 1 ب يم دال ا 26

 نط مزين هبا ندد يل اهتو هن اجس هينا6الل د

 ينالها قيد يراحتلا كين وكت نا قنا عم
 ميس اورل هز ل اعراا امره از سديولمناورجلاة وفا

 : ن1شوحل انكل ذ وع مولخ اذ هركذ كل هنا انبالر ظ

 كر . هل لاي بك الكوم كزدو درادجل انثي ّنو درب
 ايشن الاء بنك عر داح ىلإ نع 01 جن ارباع ور

 هيعح نيم ترهح و ادني مانا 0
 ا ةينيض نا امهفرر يئانجالل ذو تاثإيج
 مو 0 0 سختا اكيدجلا :كلوقو قررا

 مظه او امل رابط ىا جب
 0 ادوحوا :ثودكل حوف بف ازه
 د امان او بيتل ايار فرصملا ترك جول يملا اكل ١

 > انبووش ! ول ١انسسأكةروسولاس نأ
 « ىمعابايش اوب ا مدلل او :الامدل الع رمج
 تدم رب داكدا عنيا طخ ا اناتا# 1 ويشنالا

 ىزلاواعانبو العب ا اك الق غاهديوبو ثدرعم

 و نب حطي دخج هيلع هسا

 ابابا لبرج حاتفتتسا يجر نب ,١لاقو

 ىلع
 دش



 هيلع ويد اوامدينلل اينز ملاهياوةتلفماياوبا دا ناو
 200 مأرككلأ عملبانإ ناو دمع تت تلا. ماس و

 ٠ :اًمدوحو ءالعر لشن[: بتموت ىئىزئذم اهدوجو نارع

 . اهيازطل ةحفناهارولا ميلف د ياض نال نلوم

 ٌتدجرنع نلذم اه داحباىأل لمطعم منح لإ زك از هاب ٠

 : فرلنرم#عاملافبولت لحام امين اك ذأ

 هن وك ىلع ىلطن ا ذأ اما امد - 70
 بطرألا لماونم نو 2 3 ٠١. يلامس رنعاوو سنا

 | ول اسامل امم الما زر مانوردم نوكد و كازو

 دع زبربج اقف باوللا جفدشسا نجح ىم.يك]يرسج

 اولوغب مو دبل كعب زي رجالا كلذ عاسرتس اًولامَن |
 مذ اول اذل نم م1 ازين ير ومرجلع ناكر دادرعنمو ْ

 رار ( عباد اوفي ااا اافورمم كري دام
 سل 1 * برس اره اندر عل برسش لاق الل و ريع عرب كدانم

 ا

 | يان اج ل ين 1 0

 ىلع مايؤشس انف نمارس !باب معدد أعرمل نع ليوج

 لاو لقلي منسم سابع يلام اىآذ' عراثلا
 نكد 2١ 'درس ملو مح اغا رع كرزغ أف عد اكدنال هيييؤت يهش

 00 21 .ةلرع سس كيالم ا نم ادحأ ١ 4 يا

 00 ٠

 0_5 ان رعب يالا مالكن د :طحلا الماي || امش أن
 1 ْك "اهرب سنا ع تعلب ألح يكس نأ لارمل و 1

 ظ ' كلب ميحارجت يدعم اياد ثراحلا هب يعل ايو يزل ايربزازع ممحا

 هانلناإ/ لإ ب ةلياللا نؤمن اكسس اب نبالاق كروسان
 ا

 وتل انس لالخ اور انل انه لخ مناك نيل نه اليم م
ْ 



 يضالالصا ملكا لعمان نا اكنجلا لصا :ةلرونلا نماوتلخ
 8 انطتس ارث مرح لخادوس ”ةراطملاعم باذتللالا عتالاد

 : سيب مو سلا نع علل اماىااباواسمإبلالا ملومل مث
 قُسام وسل ناان هيام لو نع انرحواشل
 مو +03 هاذ ةرداف ثمر انآ هلوجتلب انا هلوت درك
 *يابأ ىلمام هلوقان نع ملاس رع باوجي حبل نيرضانأ
 ليومين ا مل سن ناك او دوهجسلا نم ىلماى بك موز حش
 لفن انساتلد مرجان اى اق .نكواذكو ذك ىدنم
 يدلملد انهيدمد دايلعإضنلاب مسفن نع اميافربحأ مصن
 راطاو نيطند .نتلغورا نم ينولخل زخوميو باول عضوم
 الشناو هو ةتيوسا تاق اراماثم رمضان الاتانادرولا تيا
 راملاوهو دمقلخوزل انشا ضنل نأ ذو ل رضو مليم
 محو ىنملبا مدد اودىلمجخ دامنمقلخئزلانبطل ايلع
 ٠ ١ دس ا انا ا
 يف عال 2يذلا انهو بطال او عانشرم ناروامطلاو وحلا
 ينعى ىناسل اب انّدكاو لافت ,سانمع ,لّوبمىزلا افلا
 0 يس مالو كدا بلم مدا دول ايإعرابكتسالا
 رهروج(رسئا مخمل انك اذه ادابطعل كلذ هدروأف بر
 ؛ِكِي ترن او ابحلاو مقطر نيستا وب ءانالاو رئانرلا نيطلا
 طي !تباسلا ب ملداربلف دال يعاودلا
 ا 1 ىلاقت هدد اءهمل

 انيبلسللا ناكككذنو نئئملاو ثعوتملا بر لمبسمو
 نسالاك و اططخاو يسلب ا ساق: نملوأ [رالوعب نسوعس نساو
 لماء وسب اتل امال ارشاد 6 !نربهام اضي نيو
 لفئفار انلان ١ياراملسإبا ثبات 4 ذل اسسابول اذه

 ,ءتقلخورأل نه نسؤاخ ملمرجح ل اف ىوفاو نمطلانم

1 



لدماه هد !لمج لئلا ناررب مو نطلا نم
 .تلمنالا ناوا

 ليد ل يشتلا اناورموملاو لصا اييسب سمعا رشاد
 رخال يمر بحي كبحلا نمومل افرمالال ووو معاطن انسب
 .ثاوميو هرجع انه سمي انس إب مدا سر ص مخل اقن ساو
 ,ملاىو ءتلزالم ءلدبعساو مصيور نم يبد نو هدب ,قلخ
 لآ ةريثع لا ةيارول اوي وسل اوابنجلال ! هَّبرواو ىك]كايسأ
 4 تقبس قل ةيانملل ميلا بلو مدا لاقت مند صحا

 يلا :وائشنل اد جطلاو متاهللا رأَ بنانا تسداع وذل
 , 0-1 و هدو

 لتس قلاب مل ايإ وس ايضا مدا قا هنأ دارا امل يلانث هدا
 ىاطا ند يشسيصفب نش معمو ىقمطب نم ميم :ليلخ
 فيصل كف اثرانلامتلخداىاصف سو ا

 ١ تيهناه ضلال تك ضعت ل اقر املل نك ب اقلخ م ىنلخا
 7 6 ئلآ[رارزف ١ دفااملو مالا مويا نوبهلا ايم

 راثلا ياو ةنيهل اؤمن :لعشفلا كلت ند ا]ىجاسم
 امه مث هرم ازال ائيطاد هذ اممرخا مسا اك ام امك نمش

 ارشولب ل ميل تروص ةفصارم نوشب هن كاملا ان ام ةذجلا
 اذه وف اًثرمال لوبد بمر ىملبا نا( لك ماوار
 لاند كااتايالالخَّولخ از لاتف ويحوم اذان بلاشتو
 عمطناول اف ار وملشت اماَْس ممل عل ضف نا كيال للاموي
 هببصع أ[ قاعرامشذ غنا سقت هن سحلب ال انف ميصاعنالر ابر
 (هبانوهرك اجل انو نكلعال بم تلضف ناد
 برالي اداعالامكبر اناذ ا كبجركح وي اسينف
 با هذحاذ مبرر وباب أ لئضالانادارا ل يذد وف



 !تبندلا عت رعا نب هرسولاإ نع لاف نقلا ِى الرالاد محام اح

 تلا ىلافن لوفوعو نومرذ يبكي الاد ةرثخالا رانا لضدبو
 لسا ىنراامجس نام يعاا يرانا ملوتد ير لانس مل

 دي اهلا لد ل محام نوقوو هلا اذه كمدربو
 رراتملمال يهب :لكانا نالاضب اد لامالا مير اناا ةئبلبأنا
 كَ ١ ةب رش امرت انأ ةياحوئاير يفلدوملا ملارموخلا
 لعاف ع اذادلارلب نذاتسا او يلا ةدبامل الص ىدونل
 لفل يي قطن هه زل بلم وفل ابن ذا ابلاطو أ
 ولطلاو اًدرنم ماملازلا عقب نذاتنس (!نع ب نوبلا
 ىلع لاحا هن اسف ةدسمج ن شم ردع ملم لوخدلاب دمار ذأ
 تلازم لزمساذا ند "تس شمس اذه يامو ةلامم
 ويرد نع !ىإم يتبل اذنال ث الن لوتس انا وشال
 ارخافت نا 4دمرب اجيلابو يلا هاجس ىذ دلال وكلا
 لان اناث ويسرب اجلمجل اذه“ 4 لاق ايم اا
 مهوفلك ذل اك الافران ١ ان ا 2 .لع دبد اهلص شيلا
 بجبل انيباضانالان :انايوبلا سابلا ب ديانا نالانا_ اول
 تامريعإ ولو اناذوو ودار :بدومتلا ١ نضع اة ئاوجااو افنالد
 د يبس الو حوش ب :يرف اهدرو لاوس

 ا مماحابا انا كاش كبله مساياصربعو و
 ذلوود ريم ويهتم هناي ةرمأ 2 ثمجاومل أو 11

 مولا 0 هرامدحت#لوسرل الا يسفن مره
 السل اريطعل وجا انا وم نوركملاو احلا
 اهمال !ةسعا ام وفا ىاأردعسمف كامس نيا

 اوةسوب مىم |لافأعار ١س .ىسك لش لاه لانو اب
 دحا ليم | لاوس! !: طل ذم جرب اوصحااون وكب أهلا

 رو



ا وتلرمبلا ساكورا رد انعانوكناامأ اسحالا كل ذو
 سل

صش ياء! سوام َكَشدَسْسُر تسل نم يرو لكلا (ذافب
 ي 

 رولا هد ايزي يونومرمأل ىوك نا اماو ادهئ ام كارد نعرجبلل وجال

 ن أب عيسل ا ساحب نوكيا أماو
 2 ١ محلا عمل يرجح مالكا و عرس

 لوس نم نزاخلا لوثب عم نرع طيس نيح ]رمجافا اذ فون

 - ميال حجل وق (اسانإم دوكلوتملاو لوزلا نيت ماو“ ءاةلعإ يب
 وعود مشل و ملفأت نإ ىار# لوذل اذوّتمو قطشل ا سعب طل

 رجسلالا نأ يع ليل ددمتْسّْلب هطتفلا نود ملك يلم سايلسم ميسا
 ةبيكر بك [ د يابرحا هلال كلذ لحلد اناو ينكلا نس فر
 ملاقلاو يولملا مافلا4:روبكم ةوميلم هب اواضوممو

 اره ا دما ليو نعم اةلز ساو تار الهاي أراؤسلا
 فورت م وما ثراويسا اة دورهم دج سا نايل أ راش !تاويسلاوب
 لاكانإب ةّسمنْظمرججال :معالا نم. مضر ؟ ةيككأ تناكولف لهرالا
 مايؤسعال اسد اخلا ار اهيل اح ومو بز اخلا لوو ماقلاوبأ

 مدالس اعد اصلا: اب يلد لذ ةزعل اذ زكشمبلالايا رمل انوع
 ريل فحل ا لاق اص بلع باياصسل كوبر ىأ يدوم تراص
 2ك لاابا لاس اوم يرلل ١ثمبل الشان امانؤتس ا اذه
 ,ياهالا توتكا أر وميم ارزق ءارصخ ن اك لاس لالا ءاذالا

 نااوفم دقوازعل نكبلاصاغخايساءااذمإ( اماظعتساو مه

 . زيرمج الرمح أو هانذإبا اكول اذه ةرثيالاوكب

 . ةقيلل



 لياوتر مانب جيل ةرمو[سااأقو هيلالسري
 8 ا لامع ير 200

 1 3 نتاوزه تئاكم و جرم

 اسمين ياابحرب اوت اوب اد احأ ىمادع ان ااوبلاكو 4 ميج ان دادل وايمن اليم اداب | انيتاذع
 اخر! 0 و 7
 1 571 مهبل ا زري مان يا 0
 .ى نضعو مساكم لالط م :رمم نم ابرك ذام نع
 يمانؤلب اس لخا با ا( ىبز# .ي ير دادريلا لارالاق
 ومر وجم لا تدروقح ا 2000 يرانا. ب نحل نسح

 0 نام ماتا الجمل ذاب تبرعت توفل دز :

 نك وبس | امد ليس دال هوكداب هيب لالا ملا
 كان لوف يهم بل ي يلامت همم ايكو هامل ارفمب لاذ
 مكحر ابملا: ة لاذ ةرقبع كان ,.ا.ىرككادبو تابأ دم
 ناو لكل اسررعوملأ لاف تولكمل 9 ابله ساولَص
 ثيضلارام هل ايلا قئيصلاب يا ةيسنحلا ست د نايل
 تاو اريزجب تاي[ أدب درزن اكيلم اها اك لو بانرطلاومو ولاعب ٌنايادب ابحوم هلوق هن
 وديزع مد ايام وذل أعمر يصب نال بدو باملا : (: ليش ناكل نال .ياذل ١ مامي لرب تاكل وسد
 ا بلمرسا ىلا نإ اري نأ لبق ى١ب اطحو
 عمنا ماظاد باد ملك عدس | يسم رللك عيسئأ

 يلاولمز انامل اوسل ام ليئاوتالصلا 55 ٠
 باعك ابر وضحا دم :ببزفل رز منتراف )ب رببخم
 ذوهودحد البوب 1277 والبر خيارا نيش الان

 نأ



 4 + دن
 امن

 لور ا تراني ناب همة يشل هبي 0
 اماركاو از نتمنا فاغا ةيش < الان اياعلمت د

 ليس (رهو يذلا قل. هوركسب تأ مداثل اوفاول

 اولاد مهر بس لل زبر شتا دوا بفواشتاب اذأو
 [بج سوم] ب مكب انأ د مانع ذل ربل از تور

 نمل« انوركملاو قاثلا بول أ بولطم ذوو يركبلا
 عقوامر ايل امن كيل ايل دال تايم

 هدد اياص مالس 5تدرااؤ يم

لل نيمل | ان اه ة لبلاد 0077 ذة 0-7
 مدان

 رام |اوشبب ناأضي ا :دياسل ارم كلابادس انا
 يرام لسنا :تسرعافل الرا لا
 ه1 لالا ندادج مالسم او ةالسل أ هيلع :د اياع اراب ناك

 .و لم ساو تلال .؟اوصلم أ مدا ةوؤنو
 تن :ًواع ليل دابه +

 تا 0
 نابجوم ةادلال اق ئاوعم ماد سوت

 ليس يامال نور اود تاكا رجل
 5 "يمت اهيلكلا هيا وابعم "0

 بلم يلع متضفلاَّيلناورل زو. رج دانا اميين

 بيبرترذ ىأ: مامر جىيلو ذب

1 



0 

 / حاشنا نالايابحرم مدالومالو ابحرم ماوب نعبو لاولانسب
 م 12 0 هدا مصيتبلا ب يه منا ىلا ةراكأ

 نونا ةقلخما موت /:*امساا غلا هلملا
 #1 ويا ,ءفسشودو ا[: ناس اسم 0
 15 1 ارم حلسد الورق امجنلا
 الت يام حنيش امه اة رنج يل
 ريم واع هكليففل هيا دهريع لع جئلصلا لايدعم
 ا يل داعين سال ينال دصو

 ا 040 مهالسوا 7 تلا واضاشالار مت
 3و ماضل سادسا ينااع دا ها ا ال تايسلا مايو م<
 يب خلاوام حلامعا اريج داصخز متي حالصلا ال او ةومالاو :وبسل أم | ع
 هبهاولو هرم ءادا عا ايسديلاتتس ! اي مج نمو: ا مدل
 1م! ةراالا هابول ا قرفح ند |ةزااع ادعي موتمو
 مالملا لفل تن االسم ناي! حل ند مسايا 5-4

 0 امل لا وحساب
0 0 

 ةالمحلا ةينيالا حالشضو
 ونام 00 ىصاخت
 ١ ل ا ةب نأ
 سوعا# :بنلاان !تالحالو عانتمةادولعل! ارولطملا ناك
 نب [نمكاذ ليزا ا م منايا مو انه نيبجلاصل ١كم
 ماا اذاسما ١ مالصل يع امال ىف اضاشما حالصل ١

 ناو



 قاكانل هوس دان نان نمجامخ :!انحاوز

 از 21 ءللك «كلوز هامش لاا السم جر
 فاماعبلب دارو املا! مالم 3 : لد

 قهستا دحأو :لكم ايان لممالا الملا ايوئوافنم إب حالصلا

 دايس اطياز لا قا مب كاذامر رق اع حالصلاا
 «لعرترمت مالثلاو الصلال عمدا !'لوترماطإو اه

 لل *.! نه أون الأوس دايخ حادا انا نامل بزب جلاررا

 عدرا قكياومو يتقن لاق امسكملا ةنتعر اهلادأ نجلا

 نيل ةوشم نينسومل اا دن !نأاج وت لهدم ايل او. اب

 أيدت, اهو كل يلع اطل ان مز روو نحمس يار انكلا ادد

 ىأه :هام ارك كا كلف للع باجأو اسس ١1 منع نوكت نست

 ا ١ ديرما رع تاور كدا اناترااش او مالفا يلع موا

 ' لهما انسب يعرحل نانو من وكت يميلم سب اياضوللا
 ا 1 'هأي أ تحانار انااوا تلا( كدعدي أو مدادتعاساا لبر املا ؛اكو

 ا !لليفرجوادملع ن ىدحي :ن انعل !يلاغن ءلوق تاقوا ثود تافوأ

 > دإ يلا نرعرخلا هدرا دوعسم زب الا قواسراحابسدايكسع وا ىلع

 ل انيورانا الامورتوا ئرشن يبرم مويلكد الايه نقندوس دومويط

 يف ع رمال ورم نمزت ليد هانا 0 ”يدوك نادم هذه موعدا

 تي 14 ايلع هيلا ءييلدال رجداشدلات م داساجكءوةركرانلا
 يمال ونشعر اننمو هدر 0 اذه

 يئلأو ةادكل اب رمق ءيلع ورع :ناماذأ مدحا تالا 0

 رانلازهاْنُت ئشذ اندا] هانم ناك ترا وتنقل ها ند تبخالها من اكن( اير (

 ةاعيسإ ارحأ ميِقل أ موب بلاد كك ناح لو ماؤه انه

 رك وعملا واخد ام أ مو :هويو اثنا دنقلا موب هوست

 (/ةنقئالرانكل امافرانإب . تأويل اره يلع ضرتعأ باذعلا



 . نزلا نان ارمالا ةوم مياتلوأ كل ذو نارتلا وهن وهاءاسل اب اوأ
 عاووجت نزلا يوب ايسل اباوبا مل منئالاب ىارركتسادانلياباوذك
 احيطبسيو توملادسباسل ايل 'مدادراب حرم اذا انياونسوب فاتني
 دردأ# يبان ايس املا محوري وع صب ورمل عئنف سول تال يب ملا
 دبحيلل النالدب ومب اساراب ا سدك نلان ارز انكلاوب اند ثيدحو ع 2
 نعارر كيو ؟ااييعاوولكم اوادكماوعبشب مناسبا ونسب مذ
 ليل اوامملا داينفنالاون عاجلا ,نماونل 0 3

 مهادراا ما مب عانتال يوب امس ابأ اا 5 1#
 تنرداياجوزم سايلامإ و بالم تييشا
 :ثسيض انإ4 ملاماد 0 اوراور#)سالرذرن ييايح
 ١ ذرب حلالا اهببدطلا ل اياقمس ايلا رعسوم اناو

0-0 

 (روديصمل ااا ابي رومعب ءاجر جان تروم :
 ٌثينحلا جورن !انهامأو أو اذا اةكالملا م الم ثدربالثاعب
 نحأ امرولا ام ماعد أكل ١ مباساوجا اب ان'ند نول وعمتل ا
 سا لوسارق ممل ةقنالؤ هانكس املاول ميار
 أب ئح:نخلا واذن ؟و امل اب اوبا ةاثلال هام هاو م
 رجحلاو ةلوبل مهل ء ردنا اا دب يورط ا :
 لوم :الد امد اباوي قتل اا ان نسال لذا

 رسال ا بقت طاننخلا مسو لوخرلا ىلول أ طاسلا مساللجلا مدتها وى :مترلاولربلاررجملا اس
 لااتبرملا دنع سبح تم انا يبخل يأ الج اح اهم
 و ردداصعل ا مالخاو لاهلارسج رهاثلا

 امالاعما مر جام نه لممل |مسف لعل ارذمد مريس لفحب نم
 2مل تلق ج يلوا قذانملاقمثدا نم ةريالاننلد



< 1 

 املا لهاوطم لاقل اهم :نيل رانكلا لوخد لكذكمال اع قمبملااةرلإلا بنت 2
 رهو كرد امين كلذ ان اكل ايا رمس بل لا جولوب "يحل ماوند نا دول
 ,ت وكر جام تلعا ذ!برعلا نالكل ذو ديباتل اله تملا

 نحبك ١١ للون اذ هور الا للانوك لامس ان نكروعا اب
 تطل اناذاكم ننال رف يس وراتل أسضمعو باؤل ايدي
 نعى امه يجاو هتيلحل انجل اكراشل ار اضو م يلهها نسا
 دال ايل نالت يونالاحأ مالا هاربا ادب نمير مالازه
 اروح ضرغنو امن ايلا اوفر وز انل نم امور خدمل !انلورم هع
 تنالرتجلا ناب لح نهاد ةباهدارب نادارملا ]ماين ار: بلع
 كت كو امش ةمجش ناحل او م ملكا يطع نحل ينجح
 كاما مارب -:اكرا و. تاقوا :ن اهؤع هل 1
 انيق ل ؛ ديراصو دال بد ا

 رب [مسفر حرج لج در شو جردك مجالا ةيلحا
 5 0 زاتازت هوجان ظنلملا قد
 نيدحسا اما ايمجحمل لخويا 0

 خيل دبس اب ساءاعايا مد ا اباوفاكبب 0
 لود(: بوورزب ايطبتتس
20 

 م حاررالا نال ملم نمره امية اكل
 ينس جادرل ميل صرفت لإن 5 هام يلف د اجا:
 ثم اهتسم لاو سيال م تلا ال تسل خ د ١ ىناذالع

 باول انهو ياما ةداومتسي ران نبل
 رووسش لو را ؟تضبا 5-3 فرح ديزي داربإلا فدل

 يظاخلا داق ىجمخاءبدبرا أع ئاوأ ىتومحوع ماع بع
 4( ىلز تجرد نماميدامملا اب :نايسؤولا لائدارعظد



ينيحاببالرانل اذا منهل ابدل ىعب اهدوره يح
 :ع_لعذ

 رتل ونا وح دامإ موايور م مزلبا ورقم: 2
 كع رحل اخرا ىأ الو انسل اماوباامإ هن

ايمو ابرئاولك«تيرركأمإ اي ادع
 ركذ 

 ظ كب لك «مللاريدشت ل اص بدرا الذ مع
 ذو د 0 0 ا ::يرلورارتمو

 8 تببزمتلاو حاهرلا كاك نع

 51 0 ركن 0

 ةلمإا امهجاقل مي هحور ىلع هلهلاة :نررخمل ئ

 ْ 1 انانمو اباء 0 نا زاوبل ؟مدتتاب

 | 3 317 اسما ىو متن

 ظ 0 ا تبرر خابت 01
 2 او. امن الأ ونحو نع هنود“ مالمو مهدأ

 امزامتن ه1 -1:كمايإ اورل (يَمِلَسْخ انف نا
 ا قه م افنان تس .ليارر ايرمامتشالا# منن ال نانا نين

ا داك: 00 - افئابلا !يددز الى انوا
 

 ةالصل عيل منا 0 0 ا
 امسذأو

 ع2صنن را 0 دم

 ٌُك هاطلحو م 5 ع اج نادرا فلا غاذحو

 امفاو سلال كتله وام تاو 1

 اد ل 0 تبادر ناره لدي هدامسو

نعان تباورديلرمزلا قايم إلو انيدوح يلا
 ك

 حميدي مل منا مب هيت كيرش قابيسو م.احا تب مرذ

 مانام .



 ايتلاوب يوم ىار ماكرك ب اونأ عقدر باروم !يانلالان مانان

 ليضمن 0 لاهي ,ةوفل يب اطل ازرحو لعن ردا مالك اعنش وباسل

 طبتم لير در اد أىلغل بلك اازهدجالكو ياارب ساما
 ر انمتبليب د بد ناذ تناوب درذ لإني دحو باسل 5إ يوم نك

 مانا ايل اذن مساراو اوان دلا ايل ١ 111011 مدا جاع

 ن6 يسن اب عدم مدع عمو لاك الن دحقبل ابانلت ناف
 رم اظولع تبان ا يددارتاو ٌممالاوإ .عيرملا لاح
 ّْ باشا :يوم | اك طؤدملاوبغو تمس: نا كلايوأ تيرح

 بلك يبلع مدنا يفص اربادبا ةضفلا ةوكؤي م زلال
 يس,لاماة الدهن نم تما ع ضر ام نلعب اهون
 نوكر ارا سبأ ذ طومحمل أدل اح بل انيني ىلا يلوم اند
 ٌناياورلايج# "تمالك د1 مضاخ يذلا ملال اني يوم

 مهبال امل اممم دوس اى همي 1 يدسؤلارككينالتكو

 د اى ترومان مدس ا, لبحأ نم رم ؛ىنع يلى ل لمصفل
 يمل 5 يلد ايذ /كبيلع هسا فسعؤطصمأا م مالكا 1

 دقرهر تلاثك امس اكوبردا باير ؤ وتود هادمدلاو
 كعب عج لام ئعوش انع دانك دب اوروئنارلا الا

 تلم اركذفا ١ طضامد كراؤجلا جمع

 0 عش زق! ممقلا“ اهنسور و ذمو + ماييضوممّيلأ
 انكنالفش ما: ةركح : "يح انوابرت يأ

 ؛ 5 يبات ”لكامس دلو 2 يراك سضاس ادن

 امهلا مي و ءفيذذي نازخال !قككوت دوم يس ان ارانب

 ةلرعد امويتنب مىدر هروب عقاولا معالا ناو نأنشالا يكحو ام
 رد ب ذلااعسياكوذا اج سلا اجلويتاوتبم ريختو يذلا
 5 لكم اهامدم ناك يب رجماد دب ازاملمّك ناب هزجو كوخا

 و ىلا



 (ىيس ناوطعبلا لاقو كش مو ا.كجا امس مدزلا مركؤلفلا
 !هاي هين تنل ايبا هيعملا ءادتنسلالا تاما نب تنل
 اممسملجد اينو لجإ د اهدوب يذلا ناز ان شسبالل هدام

 تباورد' !قطاول وعم بسنلاب ةدانقوُم داو وهو امم
 ةايلاحت قطاد) ءاف قرنا. تبأذ كام نهونانانح ةروكذملا
 ظ ٌساورالد اقف ل دنع وماكىنازع اهاور د داب كبال وص
 0 عد ىعياذاف اميدو يالا املاَوا حر ىصرعل
 ةمكهلو نرد تبارلاة يو دسوب تلاللا :نكذو .ةلاحاسا

 (ًيوْمأوَو م اربأ ئباس اة يو يَس وم ةس دال عإو ترراه
 53 سئاش لارا زنعزلام 05-00 امتاور؛بانقنأ
 لا ةنوراه هروسر دأ ناب لاح كلاما ب ١
 ىجضردأاو مفنارل ا ايساوإ انوراه لكامي !نيانإلاب يا

 هفئاطببا داوتنتا ام يلم مهتتادو ةسماخل امنا

 07 الاس ا0:ىسوب تار نا ةعامر# نااار ,ىخ
 0 ا يجز ويعد :

 8 اند انشا
 2 ا 0 ماو زل بابا
 تببلا: ا ا ناسا هر
 تيبلا نايا لقتما نام يول دسم ةمهاس !ونروبللا

 سس لك هنا نع أبجةناك وطرب ا اج ماس اي: يذلا
 كاف اوه او تايمن وم نس ةبمكلايذاج اني

 'يلخأ 100م رحيم هويات ائلثخا منا

 يلاايس اب ةلخإو:البحلا, لعاب ال! عرموجاو لك
 مر 0_5 ويلهم سا همددا3وسر اند هأن

 2 لاكن ارم ميمو الاسحأ 3 ل رسوم مالهارب



 مهورخ اوهاعام نيس وكزملا ام امال (ئاو 1ك ياحي لموش ٠

 طا يانإا .افازا تان مياتْنملأ اوعراسأب دل : ملهأ

 .و نحو اطبا عي ميمو قيسيو عرس :رح

 اا !امللخد نا از ول يوب 1 مياه
 محك ل ]-لمدو باصأب كفابسبسلأ هدرىامه ثوب
 لمهإلا ةرامعو هسينتل ' كود ئه يحي مثىأ

 ' لاطب نس ارثع بهذو باصاخ ٠ درد يلايمهش !,نيززهو
 (نالاالومي ةصتخل ايا ةيصاخخلا تال اجلا يف مييننت للذي
 اميلمتو يما مماذبو هسا تاولطم
 توست مما 0 نى بلع همها مكؤتملل

 م تكرخنأ او اد [ههأب اع 1
 ف 0 نسحلا ل اهل امج انا
 اجا :رلاولفب تأتي 1 ”«انذ و تاكد نم ذم ذو
 5- ولت بكم لوبا ناني: لابئاريبقت ذاع اوك
 م نولومَب يهمل از هاو لملرناب تايب انو رلاعبهتت
 ام دون يبهر افأه مانملا نيم ايزل أم ابين بأ

 تارملا يا 2
 تندرا اذار هر هرم ىسو )سيسا ْ لاق دوفلاازعد ئبدحلاد

 ملت[ ميلع مز مد ايلى نب اهاصي ور تلك هداف دانا
 0 22 يبازبالاوغسل! ماعل'نميوتلا ان ولاا
 * شلال“ ناصر ىدسلا (طللؤ تقال ومو ابالا واو اميل أ
 لجل لدا اناناكضب اد رام بانل !اهارب نلاهو وأ ١
 انس! هانم نبال لاتنا لوا ديبالا وسل اى ان



 قلد مجرى وصد مداينب نمرحأ ثافأ ذايب ىولملا| اهل اهل

 وسلم هن ايل لذلب هين اع وو ب ىشاتنن ايد ١لزل اهيا

 حقو اهومطن نم بلع ايظا مل فسم امهلع ياام مدآك

 مالا يلع مداها وئاذ انهؤ الن ملارادل نم لل بلع مدل

ورد ءجرخاف ةلجلا 2 ناوجأل كد 4 دينانن ناد 'ناك
 سلم ه

أ وطبعا اندكو يفامث اذ ايد مسن
 نزلا ااولزن ١ نبدي امي 

 شرا نم بور رسب مدا طبسو ماو ىملباد وحو مدا ىلجب

 يوحتطبهاو ثرحآ ابرماو دولا 'هدص نا مورنعل ١

 ةضفلا ن(بع ابئيحلاو نصبل الايعا نم لراس: رجب
 ىلدالا هله هه. ءا تشن ى|ةصخل ا هزرحو ؛ عسي

 تفانننا واتح يواكب سيادي ا لاوجأ ني»

 هنأكو مّتببر وج عدو ندا حرس برزخ ان دليلا ةكم
 لانو :يواعملا ةزومم 6 أمملاتلا جرو اببسأ هرازمأ

 ل 1 كن ةامالو نال نتف ام ملهي ان سد !ىضر ىلع
 ةفاواوإ طاونو ه0 0 يالي 1

 0 نحو هنعو كلد بزت ملتكب ولكد

 خارججورعرتم ماللاملد د[ .دطوو ,قلأم

 تكيضر لالا طصا امل مدان البق اأو 1 عم تيبس
 ياكل باور يباع ب ءانح تح ارت

 قي حا و ابعزب لات اكن اواعدل اوايطا مخاد 5

ةنلس نين ام ةنجحلامد 2 نما اذاماع
 ني اول ملوالك|ب اد 

 دوماد 00 كرالالها جوم نا ليئئواموب

 دودوأ دعومر ناولو بظل اباضائبح ؛
0 

 ارد ندأ بجرح يجرتكا م داعومد تنال توجزمرالا
 الد مداوامم موأ يارد مس نارآحؤفف امان يلع

 لب < ب
8 



 ننال ءىر ادلاةتراعم يلم كنت در شبل اوبا تن تناول دان عدلا
 دال ىرد يخاف ف 214 0 ءا.ةيلار اردامان, تخف
 ١ تافشل ارك د قيال لب ىا محلاة وعش
 لح صحم امهيب مماجلا الس احلا3 قل انهن ةيفكا'ئبكلا

 اًثماهنم جرخوذلا تطوملا جر نأكل رجب ايهمكل
 عجلابدارلل انام هذ مون فرقت يي عسااسيتبلا
 يل عوجرلا كطريلاعرجنلاب : ارم اق م دأ اهار اذه بول
 فاشغن مل قب عوجدو بيرذملا فاقت سار ثادق ودم
 نزاخملاوب الاف ىرود يم من بام خاعبه/يئم اوقع انذن

 ”ناكي رهو مداياع يلافن بنا : ملخع ب قأع مسيدل .هبدارحسقل 2
 يبارقت م تين اونذف ىنعنال اف !نجلاثلم لي ناهز أف
 كادر بتال يذل او دلاياع برخأ : انرمهو امرنا

 ااربم هبمماقم قب م 70 هنا ا يحد نبأ
 هد اكل ذلو.:ادابايندلا اموت اشنلاو ةينسبلا 1
 «كريشنت ماقم ةريعل ام يمل دأ .دمساي داك

 ظ )ذم انك طرا اىنراضنالاذ اخناو لها ةبدتو
 ام دوج 7 0

 اننهل ىددانوماككم ندلبيلو عئميلم ساي لافق
 نيزك ارخ ميل |يجللملادبم نب ! اكعد نمل: :ىث د قنتاو
 تيبس تيد يرطما لوطي ناك تائناذاناكو ب . ىعراقرس

 بجو يسيل يلوسور محام اذ حارخإ اصيب
 لوقباهركذام د ةيباطلا آلا نلئاوةالمتلا اهلك

 ايل ءودومملا نبزكم ىبع ام ادوميلاب د انيتمل اما
 بلا اعدلاو نلارر(ظابماد لي اوسابب ىلا مسد مكعب
 ناس اووم» جرام مزبب نم هؤجرخار من : ذو ىوممل! تفن
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 كوم : يلا اكلذل ان اكد اميلانتادامذ اهمافلج اين نرخ الزسخ بلا 2:
 ملزم ]خزد نيزحو مومو وار م انااضعب؟لجرل كلذ اخ نّمومرابج
 انيزخابسنكالا ارا دوز ناك عم تلاقنهلا ارما رنه مرمد
 تلاثن برك جنب انامسن الل يئيربخا رم لان يبل اننا تلاث

 ”الديوم ءوطب اموبانم لملك فعلم فد داب كلان ارملا

 سل هرمتل ان, وعدل ياس لاَ ل 1

 ظ تاه 0 تلاقوشل كو لذ كلمغا بم لامك

 تنول الناس اا .ليلوذ همعلانن اسرث او انيل انسحارت
 ! كام يب اح يدع ل املك ومو لرر دئالماف

 ياخ ىالامو 271 اقرورودفلا ام د خد ىبع
 7 نام اهطل لة نمزكا اوكلملا اجاب لم

 تمير نالافق اركي جرم موعل جل الذرإلان ص كازن نسمماخ
 ٠ اًرالذ يرخا كراسى. لافف ذهل ذم تمبلووجلا أكلت
 ار حاحا اسئداهدالعب ناناقن ءيلهدردن طلخا كّزملا
 .ىناكو يسم لظح يبا ايحل ل ئتسسلال فت ثوعدب

 ظ تيما نضر زها ينام نارن ال متتال يسال كلذ ©

 سخي اواناوكوننا هيببجأ اناناىيسسم لان ا اراوبملال اياك

 اناذذ لئلا ىئ امن يم مدن !اعدذرحش ل اقاطس ثيح

 رمال ايو حنس اي اجر اين ىل اعود لكما :ككلعلما
 00 اب لجا انواذا يحل لملا له

 هلتظب اوخو ىممرمارم ذو مول نافم هوب انك امانا كايف
 يسئيف كالا الامان منسم نبابعزو هو ارطلاو ور
 0 اولماح ان تبب »:تيراوملا نمو او ٌتبسيومو

 ايررممل ررممل . انيئرح ماد اقف يبه ةروص وام ملك نر اروسبيلع
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 ءسعل يراسل ب مب اد 5 ىسيم لاود اومت ملئ قملر اومعانل

 يانا اقو ادوجلانا لجي,لانف نكأ موهلا
 4 بي 0 ا اا

 هدنأو ن ]لاسم نراّصنل اينطو يبه أوت ةمءااونظم
 جرح اج ادر يبد لأ 1 مهوب نم هلأ

 اماع وبلسبل تيكخ مل !يبسخو ليل وهج ة:د وعمل قرط

 مسهيب و ثيب تل اي كيالملاىلاهت الراو كعزالاتلظاف
 بن الس ميما ودل لاتد كرير احا سبيد عج

 امل يشل الود يىوببلو ثتارماالل : كيرلا
 نومعساو نخاخ لن دومين ا«داوترشن د اومرتخل يل

 انااملاق او دوت يبه ب احا رم ارهاول اذ نعبر اوحلادحا

 فيس ف عبما انا كك لل دحر خل اوزخام هوكونتف بحاسجد
 ملل كدا ذ نول هام لاف اقنانم نايود وبلال انجيراوحلا
 مسي سال اف يلع رلداعر دئشلل ماو ىو ميسملااع
 ه ومل ميو ه لنقدم لنشدءدذخاف يله د د يذل اقفانملا ل ذ ىلع

 ارعاطأ# :اتخلاقو اميل عبس نايس انور د

 ممدا يب انلرك و هوبلصو ىبعا ا
 ذميلع فذ مابا ءاصالدأت . حلا مسا

 لميا ككذ ذخاخ بلا يب ابان م لبد ون اف هت لو
 وسحدوميلا نال در سل ايل ابيع سا عذر, بلسول تان

 معي باقل اذ لطفك ا سدر ىللوتحو تيدب يبيع
 سبع جزم هس أ رو بلصو ل تقوذخاف بيورلا كلذ

 نع ابرك ام باومصل ابلوملاىلو اويريطلال اقو تكول اكلذت
 21د لسا بايصم, داعم ياا س
 ربيع اه مهو ب طبجا يح تربلا وب يسمع عم بكم ظ



 انبي هوك تائام م ويينا ساوز ما ناد ماباجيعالبم
 هدأ انانع م ,صلخو اورثل نيدلاند هرسطرانبفب ميل امدد افيرلب

 3 ىااوركم ئمملاو ١+ د 2151 هلل ليشبب اناا ىلاد وس
 ١ىرنكلا هين ىبع سحاب زل لاوس ايسر ا

 ل-بذو ةلييفل تب لد ءدصتب ايعرجولا كرمرككا
 ادرند :افوسيمب موكساماذ ل ءاخلا سدئازل

 00 اوردركم لل لح مب ل ؟كفلام اوه والسد
 هزخاو دبولا ج عا ١,بياوكمو :لكيحلاو ةقيددحلاو 0

 د 01 0 ا

 امد ارا نيخىيع يلع لد يزل ميجحأس يام بئلااقلا
 س اطهر لاذتس اىيع اناس اهب ايش احلم نحن

 ظ 0 ازحال ١ اجدتاولاف واراغن دوعبلا
 اعد لذ ةسيع اتاناذ معاو هود ذر :لعاشانبا
 هفضل سارا دوعي كل ذك ادافدرس زر انخ ئاعت مدد اميل

 او ايو يبعزتاذ ىلع نياك جفا د نرعد ئاخعاذل عرذ
 مكخدان ذ مالد ايل لرب جلجدزعب مدل ثوبد قئلقمل يلا
 ل او مير وردا1للت نم مس ١ءىنرف هز ور امؤغسوب مكون

 "فوحلال ذيب نسون اطيظ ملذاقب باص نمالبجب كاملا
 مسا !ونطنف مب أى الباو يبعرب ملك دان نامجد لانج

 5 اونطف جرط لاذ سب 0 بلم ناقل اذامُد 50
 ظ ارك لآ ذربع لدفو هييلدعت لل ني دحاح ينعدم

 لنفي المكاين الات لوف كاويلتخاو مدقن
 اوف نم ت تسرع نس ىلا لضارو لمان لارؤونم ىوم
 هانا ليتر تناتم د مندخا) ذ افدوتساو ل تزدوت
 50 مننامفدرف مان ييه نأكو م موشي ونلاب



 كلاب هازملالييفو ل المفلرم ليتم يالا لهل نيخ لا
 بهو ل اق لتيمع نأ ءانسم سابع نبا لاك توملا مح
 باعهلا نم تاهأس ثالك يسعقوت مدد | نا ميم نبا

 ام نايل امتد !ماعاكو لك ٌررياعإ كن !بذو بلاوفئررمت

 تدروه ءىدر يدل اان أ مل اميطنتع سس جانل ١
 لمدد

 يعب وهال خر عسمل أن ايراّصمل تيعز م ءدسبجح
 يىلاعت مدد اورد هكمسج لعب ميومسأت شورالا :وتبو فور

 مساهإ اهنوجح اف يل لادلرو كايد وتم ن١ .لونب مهل

بج» دسبجو ءىورن [يسل ايلا تاثب ىئذر
 ناك منرل اوام

 كب ارهيو نانذمر ندر فلا ليل سد ملا ترب ارم

 1 د ميلع هيد |عامح مل عدوا رطن ملأ ةر اكلالا امل

 هنا لاح و اراصف ئونمل اننيدملا ١ كم نم 3 نتن اووب
 اههد هياحت تم اكو ن اتمالا نم ريس يح امالد ل ل صحوت

داعو وذاع مااخدوعمل أب ةئيدمل ام ةينانل ا ةلاملا ةئا
 ه ن

 منن ارايذ .يلعاعوثل اذ امه واتويل بلع يدل اهل اباوحو

 اويضو ب ا ءويس م موكب سو هم يسب يحاك بخ مافيا
لا تيب ملادإ دعا ةاخلا 3: مسلما

 / نبا مالس ةرما تراح

 هس عارزلاو فيللا جنمعل ات : اوةيلصم ؛اطربج وزو:

 ربي مهاد ب اهحا صوسا بو اييمّل ام يلام علا اضهابحا مثاانؤل

ملا قءيذم هدد ايلص دب الويل وانته (وبلا با
 دردراالىننآ

 ايدها ةبادرر هنت ىبسم منا غربحا ةاكاازو نشل ناذات نول ,

 اكلك هاعنأ تلق لاو نرخ اذ مويس منا نربخ ىلا
 امل لدبو هتلمئا, دول !ضننل انتة ليث وراس ارتد رشب تام دادئهز واهتد هرميج سه اسبب ن اكن او نم انحوتسا



 دياب اذيإ 22011100 ما اورام
 ةفضمامؤم كال يي تيدتلاب يديم ايدج

 ّبحاو تال منول عفن يح نام سرس
 0-0 0 تالئاه دعب قب له

 دست بلع مد انام ل اذ مك بكلاوإكالاو قدعلا ديرو دو هرمي !ت ولحد يح د داخن لككيا 5006 لزق
 ناماازهد اقريعس ام يذلا حجو ناهحع كولا
 تام زان ورب اوكف الكل ذ سونيا عاطقن ا
 وم ماب ت3
 ا :وارع يعرج مد او زيارس انب ادم همانرموتلاح
 ١ ناشف كر انر ىتريملا انكي هنا ٠ ركام مولع ظ - راهتالا يسع يلطر ماركس واعد مايجواعو هرميلا
 0 ليتفو تيدر ظأو س ارم انيبإ ادايلا ءانعم ليقو فنا ياعم يتعب ىلا مس اكابر اضن | ند

 ا نو ند نينا مليش ميسوح هوم الاي الياذو ليسو بدأت ١
 مدا البارسا لسىممد 0 مللا .لعيبعنأىكلذ ذو
 23 رد ثمرالاهن حجب حب .اورككامطع اهدا" يلاقد
 هولاش لوو سارع ب نب اىسيعالا لان د 0000000 نس انل اريبض يح نوشنت الفالاق لمس اند اطيب
 اودمويرحا ا .ةسنعسلهاماواخلساف ديل نم ىزكب تم ليش نم كببتل لكتب عتج اف يبيعرسن ا اعدذ امية[ ملبس يردن انؤمْش انأكو قرص ىلع لن منا نع
 ىماوغلظ او مباولعم اك زويد كسلا نم ياسا

 انف



 تيدلايف عهددديوىانل اند داطسصب او راصيبا ثمااىاذ
 عب يكل ان تروحلاغبإ ب دال لذ سيراوحاويسو

 نونو اون اك 1/0 اف اصناو افك تنوعا

 لاهاي !ايبع تيس نم نال وامي مسي ىابايكلا
 ا او نييراوحلال ءتلاسا اموخأ ناكك يشن

 اشبساش ءولاسسك عيجأك ل حم رلامثحفدد

 :ىنصلا هز تلاغنوذ رار وا مديل داس ا

 .فلدت بام ءنسو ايا ةرشمإلا عجراالو فس! اهياشاثاو

 لااول الاي طينعامجم دحادلكيذم تياعادتو ناولالا
 .'جرطو فاودحا كفو :ناديراقم#

 د او كحإو نال 0 رخ - نس

 0 رجب :ةيطجومب هادي لأ

 تلعمام يبعل لانو بجلا ةبانإك بابئلاو 4 ل

 ازكداق ىكرأ 4 :داو هيا ا مدد لام

 الل 2010 باكل ايإهت دسك ى للا صح لات

 اًبولوىخخا انهيرجاايعب جرحاو سيد ماقف ىطن اورمد
 1-2 ىل 7 اولالا ىلع اها اميجرحأ قددوسا ابوورذمما

 سار لذ ناملغو لكل دم هش ير اوال مني ىراوخل
 دابر اوخلا ع متو مب اهتادوه ب اف اديظن اناا

 دور : ابدل 0 ى م«واذافصل نييراوكلاومس
 كمم اخو ىبعع اان (وايذسالا نوير ارخا لسان

 يسع افلذ اونو ايزولا لييفوافلال يعوروير ارم اليو
 سصاشل ايراوخاد رامضنالا ال سر اولا لبنوءارزوو
 مهنار امشسأ نذك ملون سومو ,ب ناعتسي ُِك ذلالجرن ايراوحلاو
 كك وا .ابانقرصو! انمأ د اوهاو دس اني ةراضن اى



 نوداؤتم انابونهحاو ءانعم بم ن ياساناببي يباب, اري مادي
 ما شلح لمع بذلاو 0

 تيدانأد 1 م دع
 اييجارطلم او ب وومولا 81١ لمحو ند امبالا لكو يب
 "يسن 01 م 8
 اد ايعس ينأب حمس انا ال كة رمظن ةرجلانمةيناكلا
 نزلا داوم !امينب :يطاع قبرنل رجع ماكل نمالبقم
 تؤجر اوا نوال هرداراني دلا يسرك اها داني
 نبا :ط ئعبدرجعب فلاو برق !نم الجر نوفي ا
 نايف ويف اخماد اسسجتابدبز نبا دعس و بدا نيبع
 ارجرخاف ملام اهماامهنب سيرد عه ذه لاو نيلكملا
 0 الاسس سان اعد اهوراكتنب 7 ,دب السل

 لام مي لسلانز انس يس اهل
 د ورعد ١ حررذللر اضنال ابلطو انعم بكون
 زعاوللا ن اقرنل ا ءوبوسوربلّنب ال اق لاتقل اردسو ريكا د 000 ياو هور درو ءنباجافريل لأ
 لحب رخو تكرثلا .يدزم دو ءلعاود ايلا ين بدأ
 اسساردع ايزي يزد اب اينالاعك بل لح ةرح لإني اذاقو (رافمررركم ياست او ” نلردمل ريكو نيلسملا لقص
 ٠ نمل

 تلعئسرب : ٌءلام بسنت ح كلال ةلاحملا ياعالل
 دب اس هوضولا 01 يوملهر جام و البا

0 



 ««زتل | ةناقم هئالركذلا سمح لا كلم نع و يملا
 نفسو قرش مأرب 0 كلذكويواءريؤف

 خا ؟(بساون 6و كالهااد هاد او برحاملا وسفن قل زو دشن
 حفلا ىرمن اا .رميلت | نمب نم

0 
 0 ءدعتم انة ةرحوازبال انوع وبلا 0 بيرطانا#

 يرخإاع لمجيل اناث او سربما ئباد از هروصولم ةنبحلا
 تلاطلأ رس اةيول بقل هس انم يحد نبالاق (ذبأو ضرالا
 مدضو هزل ايس نم ةشلاكل اديس اىا يملا هاشم نا
 75 ا رخال جةلمملا احلاو ةزمل | ممم دحل موز امين

 ظ

هدحؤنل بربسل كرم اونو حمن+سلخا ةيبرملا
 معاطقناو 

 ظ

 كراس نوف ب ل رجب ملنلملا تاكو لانه ل بجا نع

 لهاو نرجو _ثسا ةفتاو تنامانب افانىلشبم اهرهالوامين
 ظ

 ا 0 0 235513 تتوب ,يساارحا يار ن منول وفيرمفتلا

 ' يرد بلم سمر ةلسضج ينس عز كات الأ ةيج

مل الا عويس ةبس ادم انم ميد نفت امو ءاانب
 7 يفيض ي
 مه

 ةيلاورحاك كميلم مم ١كم اكلّجو مي يلع هنا
 ومو ااتقدااّجعنو لاّمفلاب هرماب يحرحا نحول لزلت

 0 ادم و نجوي سنار ةامرل اياهرماو ةياوس
 را نلخ نم نونابا# اعل يزحا عضل اذوار وم مو نسب
 ردداظو لكنت نم ني ونال لأ ننال ان ا
 نكاد ريبعنبابعصم يل اولا فدو نيهرد نبي فصلا
 لاو رخو ٍئ ميل معد !يامع: ندا لوصو رضالا ييولسملا -

 ةدامج نب روسو رذسملا ساب ابار عرؤملااولو ةدرب

 شِيرْع ت انفو ئيعراد ناردعب مماعانارعسا ا حرخد



 0 ليال كعمل الو اه نجار سرئاتبام مولا ثالث مد
 رادلا ديس يب نم اولل اب (ىتال ن ايدس ل اقو :عيبم نأ نب باربع ةامرمل اراهر سمان يدر نعو ميما نبأ ناوفص ظ لل امو لسحب !نب ا ةمرت م اميرسيبم يهد ديول نيدل اذ
 كدي ائاد آرام اب اصاثر يب مون عيل و نىك ممْنأ مهن 5
 هانم تام لاتنام اجدرب ماك يح مكس اف ىبزلا ميم للابجر ميل ماقخ فك ذخإب نم دمع قيسي لظصملا لاقد يل عع ب 1
 ار_حاٌّقلب !ل هذ هايا هاطعان انا لا يحب ىدبرضت نأ
 لاتقل اهاهاول اري إو لشق ماجد ساب يشف ئتسب يم افللخاز ايذتل ان مبحاصل ازيرب امم لكل م يلع انن 781 يربح عيبا ل جر نيكركملا ين اكو لتنال
 فاناللا للجو نيكرشملا ل يذنن او مجروش يح فويبسلّأب مرتب نيلممرمل ايأع عرشم مهد الزنا يح
 باراك ءلولؤم مجؤنف لبالاب عفلت لل ةلك تارم
 درهلا مد ١للهادتوىكل انهيلكام اولا كلذ ةامرلا
 نيزمين الدو نولاملا فش اذ موتلا انيلعانكتاو اناؤكت اد ل سقم ارم ن١ خرامم خرص اننا خم اننت اف لما ير طا قط وةامرلاتل ام اى لول وصعد و بلد نم ايد سن ١لرمدم ميلا مهل ذانس !ققرتذ
 تتش ناك نع كزي اودس ادوص ل هقل !صلخ د لن ة رخال | نطصملا عم قبب م ىامخعب مصعب ىطسي
 ,سرحو زب عيشو ءتنشس تلكو ةيعابر تيببص اف مقدل قو يدار اهي اب ثرذ ةيحابإم نم هنن ابلشلاو هرتو عطقن ا يح موقل اب يربو مهد افق و لب ادحأو

 لمت



 2 2 0 .بوبو محو قليب مدلالعجت
 انزل دمهم وعرب وهو ميبن محو اوسخ موف

 يرهزل انعرمعم نع ٌنازرل دبع يورر امهلدرذغل ايم
 بر مدن تنل !هنيمو و طصملا فيوش و وإلا
 5 ] مانهوب نبا هداك الاواماك اع ملا هدنأن اقدد

 لمدن اذا فس انساب نس انني نم نرش !وحات

 قرجو اولا يبلع ساايمروت ميت دقذ ىلع زفللزاو ان زح
 دتف يلم سال نع ملل أ بلع بوقميل ل سدحام
 دولطتت رج هكبرجو نأملارفن 9 د انهن لل ذرفسيرب

 نيدصتلايباضباةيسانملا نم ورا وجورسلا ل زك وخلا

 هب ايه ل او ديكهب قواى اديك ملشلاو ةالسصلا بلع نسوي نا
 ببر ضرب صب اوعزن مء لك دووجيلا بجلا لطم ةيجرطىا
 ترمي هول ارسلان ضل ا هوايا قءولداو لشن اوداراو تل اهاو

 او :ارافممّيحر نظل مياجاف هود انذ ؟ردحولاى وارث املا طلغسض

 * امل أن :لميا انيسلاب نقد -_ اا وحن مصر

 بعلخ ينوب ذقن ابنا جملا كازلا و ةءاقث اف كوللاه ةبيقوشلا
 ىهدةب رس !انيرمهرس نيام! نساشةوسوت يجام اهتمخإل
 لجو ملك كاع بن ايامدونت الوشير جويس! ريشطتل فايد
 ير ئم ءميجواع ةراجت أَترقل ا نأ كنكأ نإ محا ةوولغ

 قساخلارماع زري كن ) اييخلا مم ردد: مدد طامي
 .يطحا همك الع خاف تلعومهاف نيس :.كيماسرذخب
 .فرحتحأو همملع مهد ١ يسد هدد لوس وسم ممير>و

 يا دلاو لكلام صم واب اق يوتساا يحيا ماق يح ةملط
 ثم نط حلا اد امها هدر .زنارعشن هدرارع ملا دبوس



 000 رعسج 3 ىف نسلم هل لمح نسورانلا مص م يددعد صم

 لاهل ىلطَو باطخلا نب ريع ف مضنل ١نبانش اهنا :ىطولا
 دىلتناولان ام ل اود ,دياباوتل اردد خير بجحامملا نم
 يف تعتامأم كان دفاعات هايل ومس ان لات
 ةحاروحارونالو ينم لدعوب لف جحر انف لبتششسا رج :
 تءاوك ليش ويدحاو :ةيرما ارعب قطصملا ترم مدر ناكذ
 اياب تي دانذوطنم ان ث ارهإب مقيم تنوع لاتن لآلام
 نايا اان سادوسارعابرشب ١ ئيلسل ارد عما ومص
 0 كيننيشاللا وع ايها او شبا

 ثرحلارريب زئار ههطد ياهو عوركبوبامعم وبدلا

 قردابحللا د دئشا اهلذ ئراملا ىمامسيرو مي

 ديول قي 0 , نوفاك و
 لاففانولوب نا ١١ انف لمحل دولة نم ميلاع
 هدعواع ,الكل يشيل لبا لح طمارد ربع
 ليا ياصخ مللت دار هنو لح المكزم:وزما
 ا سم تررء وخلال

 ادقرعباذ افا ىو له ساوامع لاق

 ا هب امر ايوءىطنل ايام عالفلا ءدقناو
 - يانزاراخخرم لافت مدا ولخامندحا 000
 10 يل نكل: 26 اورلا 5-2-7 3 03

 اننا جانا هجاس نسحا اما 0 لدا رلعنسو ناياع لدب
 مبا ]ضدرد ياش هدد اقلخام حل برغل ةيرك ذولا

 نجا



ب كيبامرش اطيدد نسيدري ؤمؤعلا ناب بمجا
 

 مع ميل 0 ناو صحا

 : .ثااعلسباومإ و د

 حارتمملاهلسييح ييمحأ امارعف ويطلع سار اصخم رمزا

 ا معد 010 نسجل طيح !ملوَت نم

 مهذعلجد و ءيلو مس ايم واسس لع

 كن مالا ادا وا درمان ايا نخاع حم ات
 سخن واي ؤلا نسحلارطم ضعا ذل !ميلع قسوب نأ

 - قيبقح ناليطن ميدو سو و ءيل هد | فسكت انسب
 يلم س ايإسم بن ةيقنتغ يأ ةنم (لما ف !نسملا

 تسع نحل قيفح نانو هرجع نود هاهم متن ىول ارزال
 اًمقس تاكاناو يااا بع نيد مك ميلع مس !ئأص مسبب

 مآل ىكل منوع نهزلا ماع هكا نأمل ردع يبو كيب

 نيعا طعبالا لدم هر جيوتي دنا !نسخايلا

 يريص 45ردههدو زيدجام انار وكيد ىف ا يفاشع
ءامدم مع دزلاومم ةدربلا ينل وتب تلذملاراث

 اهمو

 4 8-5 فعلن نانافل :لاىر باهي 5

 لدا. توكل كانا وزهر ركب اد بهاننذ اهنالا|جاذ1 ياك ىبسمل اىلع

 ترنع ساونا أنهكردصمرا ناك ما يعملاو خانلاوهءانه

وقد ل اهم تدماخخ د تدر اياانكمالكب
 نقمووهد ا

 امهم ٌروصلابو لكلا هام مب ديرارا برماخلال ل حرلا

 للذلا أملها ١ ىل ةيئاحور د باج دا مدط ايديرم. اطار ثازوكد

 <مسالس يف اسارجن ةلاكو ةبس ال !تالايتعل انك و رع 5

نا لكئمالو كدب ابيبح بافطصلا سوال اراع
 تسذاعب 

 اًثماو يعمر يوصلها ميم لا منعولب نم جازتم



 ,ند ىلع اانطست " بن مدرع نافع مكمل ادي ايل ولل

 يبا
3 

 3 احد انه دارللاو م امين

 يل ٠ ال 0 ١

4 



 يم هن ام ىلع تالنت اب[ يوب نإ ذ ند ئساحأ هزه اكذب
 كيو نطابل ايف زيبا يدشن واذ ربل تن نلخ مليم
 تنال عناب ةيرتكا نوت نالخإ ميقع اه ىبم عل

 ربل هلفااطيإ دوني ل مرسلا بليس نلم لَنْ لي
 وتطلب م كاتو مهنححب نم ام ةادمدلا ن١ يزل ياخد
 م اك لوول للا و ىلع هن ايش نارح عامان

 مص بلع مس اياب ةيي دن اننيعا تن د الحا اب ءلستح
 بسلك ان 0 ميرمموتاانسحا هدو

 + 2 همز كفلزي أ عا

 ني ستا# ينال برلاز يعم ناف لاك نك
 .كخاشل اىإ ذو نائناريص هنن ل مشل ايا ىتلخد اذا
 4 مر اناوان اب ارا نايبايز امايعبلاب ترثلاو

 ,اًرملاورحا كتبا :بويتناوت ىرس ارد رنا مءاكر 5
 لابن عرجاتماد 1 س3 ام لن ن اينالامزج اهل وقم

 0 مس جلب يجو

 "يجف تناكداداعانلا اتم ماذلأ اهلومنم نم
 هاوماعا املك ىررع عم يال ياملال يعل
 يلوا يريلومطم أيار بنوتي و 0

 د يع لبكي ليخأ للا
 هاندا يلع مندا يليلل ا ب

 كن نرطل اوتو ريغ وعن نياق ْ
 يحاك واس اوه الت تيتو يرض
 ككذ لباقملادا ب رشلا, او هايل 0



 كاك ءاننل ٌلئافصاولثم انآ ءاشب كوت 5212و
 ام:0-+اا/هلك لم ساعت غمد اولا بلنلاو

 لس علو هيأ مط يحوم 3و نمل ذيع

 لبس يل مرر اوس اموسينلا از ل ءووملا وغلا
 يطالاخ وسيف ةلأو وقل« ثنلاو بب فحل ١

 تةناولايشقللاو بيب مرح لانس لابببس ىلع نكب مناد
 قحترسا:ءالعأت عارتطول نملادومؤكلا

 - كا صيتبر ور ءّيَحر تسند
 ذل ناكل اة دما اومز ممل نسا ) 2 سيزالا

 افزبنورو سر دلاو كبه اياع اناء اسر بلا تن أ مهذل
 لَم انالم ءادودرو اب اقيدصم اكان اىييدا باتتكلا نك ذاو
 ق ارازنعب اسلاوا و ان ليد ة نس اولا سل ! نيل البلا اد اذ
 نب ان اراعبم حوجب مل يداو تيوملاقيذا نادعب اهإخدا نجلا

 ل نو اييملا يشر العب ةحئرلال مذ هروسشل | 0 0

 لكان اىشايدر ام هيلع ليبو عتالون دامس ىلاشر نبا
 لف نسسرداىار وا 6-2 اياسمينبلا نه :وموص:با
 كس اب كوغل |يلاع قمم جاومملا ليل جب ارلاايسل ١

 تحررو ان ها تدان مانا
 توصل الم يارد اقباداٌنكيريظن جارسمملاّ ليل تعب ارل

 نازرالل ةعبارل او. .ىاولك تلال جوني / 1 ١مينارلا#

 يبد اذاقأ# بيع يسارع هلاك نعاياىا
 هزارح 1 ىلا ةراش انذو يلام هيل !ونمم ءتلرانم ليرو نأ
 ىلب ىرد اصب اصخ ىا محن اهلك مل اقم يوأ م

 رابد لذ نيعربرد) ان ضالخا لل نصب بانشحلا“
 20/بات اماسج 6 يلع مس اياصروكر وظلبت
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 تملا, نمتخومأ لهل مبك ليجلو !ىنير دان ناعم
 رمل بتل دع هوي لال امن بتاتا كفو
 ديم رج وسل با ولا

 0 اي ا
 ريغ يني ماخاد باتزل دنت سم - يثدسيل

 يل .انسلا اناهتسا داع . ىلآ لق
 هدة دعب كول 0 ىلا
 مر يلع كداياصمس الد باتك لف رهو ' اهرعحرذرم 20ج ضع مادو د شيرت ربك
 رتروزملا 0 ثرخ نع ياام «انر
 فا نب ارماوّتل 1 هنا دلو دهنفم جمر ةرطاو لأ

 و 1 يجلولم ءن أنعا
 نم مهلا وكلا اكولملا نك مهب نا م

 يملا ري ولت و ئملاب ذب نام نرلسو ىل الاسد
 3 اوه زم تاه تاق ابل

 كيش هرؤلحاع بلك عت نم وسن او لف

 يفسد ردا اا مول ١ مطحو ىلع م اهماونو
 ميلاع يسردا هيلكس اج ءلرتومط قياما
 ل ىلسع منا جم ايليا سام ىنر وق مالا

 ا انام بءارب او يوم يأر
 !مساودوتل اركلزم ايمانا فاهم تطل مد
 ا حض لدا لعوب زدا نوابه وكاعوك ذأ حاط

 ر جارت ايس ايف !!تانرلبد + مهر مناب امجالا

 سس تان اكو نمل !لكرفا إلا وم.و ل يرض ُ
 ردا ههنا ادا محلا مير ح١ ىسشمل الم لاس! لاس

 ا



 لانا

 5 نق تول الم انا جالو ناله سلال
 دقت سارا ايناوونردا جير ىحتااترما لاو
 3 ب.دوبيم اخ ماقال 3 ىلا ابحي وكلاحا فهو ل امد

 نبارققرو لوفد مالم ١و ةاطصلا انااوب -

 سمك الك تتارص ب بش وايؤع ا ام حومر فهر جا
 2 مو كءاذراس جييردان ١هرطور ابها مدكل اقام ىلع

 0 تشم يبا براي افق سمشل ا عبو ب اصانةحأح

 مللارحاد مون اه باس ةريتسم ابو جشم نيزك
 :نخردر بو للم "ُهسا اففانيرحر اإّين رم مهنتك
 لك نقلك براك انغن ثرمبال ام اهرر جر سمشلا
 سرد ا يريم نال اذهايد تربعت يذلا اة ىمثنا

 بان, الن دج هاي تايلند كاك لخأن ىلا

 يبا يحمل ادذاه له بوو لحماو ثييو يب عجا

 كور كات ث اهل انام ةاكف مل اير سردا نا بردا
 8-5 ىملا لكم دنع ماو كيال ) موكا وأ ١ تربل

 بتكلم انافخةداب د ادزةاف اجار ومب هضم
 اشتمل صنوف دىاكسان اوهام اجا ذقن هيدارخيإل

 يلشافو تولاتكما : مىسسشلا لطمرلم دنصوود
 ىلا م 1و نم لج دمص مجاحل ملا

 نكلو ىلا كل ننبل تول اهزم لافت لجارخ
 لتضفي ذات ءبننل موقف لم ثلاعا قيبحا نإ

 تيوب م المد اكلأديلتلبك كادت عنإ اوبد 2:

 ديم( ١ تول هرجااإل ل اذن لكك 3)نمكو ل انانسا

 ثلط. ال ان كاذه ٌتكرتو لييبا اف الاف سمللا
 ظ ىنيردالجأ نم بام ميد اوف تامرتخالا» ' ندع كاناالاف
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 روب ل افو يابس ! ءل اف انببم هدعوف لكل اعجرن وك

 - قسرملاا محق اههيلع ديلا اطل نجلا ب : ينبح

 اسلام ناك ءالحتر د امن 2 رطل ١
 عشري ناكبمولات ةلجلاوم ملا نالت منيأو

 2 .رانمرالالملا مريام :داجعل نم ديلكو بردا
 ند اتساو تزاكوس ميلا ةاغشامت الملا ثم نوت
 ردا ناك انبي وسو اناف مل ن ذاك مير ابز ميد
 الأب نأ ىلإ فتأمل ىلا اعد :راطناتْكو ناكل ف رشرلا

 ليلد آو ىبردا يتئادلابل ؛ الذال نوبل

 يقليانادات تايائرم ملعان ايبراجإ) تلال !حليبللا<ي
 تباح لبا دان كيوحأ ناد تندانسا ترا

 مهورضشوأ نأ ءيلامسايحو ان صذر ندبثاسل اق يام
 ةانل امن نول اككس اقف عأس دهس ل اه درو هكر نعبظف
 انكم نيعو توما رك هذاللاف حمرل ادحبت لاوس
 ىررع ثدثح اح كيلا ن اىبردا الات لادا ياكل

 م انسلا نخل اوانمل أ رظلا امسايإ ايفر اق يءامود ان
 ايش ل جاجا 'رانملان مي نا لك معدد لن ذاف

 ؟تافرانلا ينير املا مل عغذ اهدر اذ امهاوب اخفي نام
 :نيلالخ د اامءادب١ ا .نيلال دكااف يلا
 لايز ءجس يلعن لن اكم يلادوفسل حرخا توم انككم للان
 ا مرا

 تن دوق تول ني انينئلكذ الاخت هسا نال اق جرا

 نييخف انهم محامو لا وامر هبرٍدتد اهةرادالا كتم ب ناقذانو
 ول حتئ د ابو , لضد ئيذ اب لومل ايل سد ايكارات حرش )تسكن
 لاظنعبا لل بنل نايل انك ءانترو ملون كلزذ كاع



 يي ااه ويب دان ال يد تاقلل يع الم نصمسات م
 : ليقع يلدا ن ذانبسا يبلع هه ايطدونبلا هوزعرخأ .

 مام ارلا(ىسل ١ متت ىكلسةتس اقل ايتنسا مل نذاق
 ايل صتنخ ممتخا مدن اميلع بردا نكد أذ اذه تع ثبحر
 مسك ,باع مهدات جلا لإ راو يحلل هدا ناب: 1 ةسسسسم

 . تاعك ابريل داماك ير اوامتشاخ 31 ١
 استيل لح. اياك بل عناوامتدتك بلم داذو
 ريا عل داز لس تاءارارعب طلخد ان ومو ىسردا اما اح
 ازهر تاجر دلاعفرار انجل ال عاوأ عايترالا بلم 2
 'ه رمهثو كلباكم يأ هدرسوب نع امم .ابيلأ ياه

 ايات اص البس 5

 وسل
3 1 23 
 0 5 مس اطش .ز (عاب
 سابلا/!ىمر دا 000 ا. للخا بجاد
 0 اوربت دوم عاوعنالو علوم م أو
 !لبردان د خيام اكاد بل نك مجد
 0 لاق اف مو بلع سدا م ءاضامل
 ندرك نسالاتو نوسوماو: هضااينالاو ناو
 رطل توجزشغل اباحي لاو غ0 ممطاخ نأ لاه
 نيد جند ميضجل اصل, يج بان ا

 رف هل ببدملا نورادك لك كنالص تيرر ةزكحو تن
 :ةهئلار ا ئنافياملل تس الا امن 11: ل كعب يسم
 نم باع :دابزن او مهب اصخاجبل انشا ى! صن امكح هز أرخآت

 صنامح



 : 7 0211 نتاع ءالحلا يلع ىور اه نصب ابيدح

 انيرودملا 00 يم نلاوةالحلا, كعيكو# ْ وجاعأ 00

 نمببان 20 يد
 يالا اناسل جتذاوب» لاقن' اريح ف | نوللا مدا يسن او نول ا
 محامملا سإ لول اكيئرملا < ملم «. !ةصادجز ادودو
 .انضالد موب ودام نوراه نم يمنا كميل بيا دكجوو
 لا حاب رداراقرمشاجول اذ برسل تن ال تافللا عهدانأب
 ةيبولاو طقم مح ماربملا :ملحامصم ادمراصن اش ماكو

 ْى ينعدم ياسو ما: يامل الم انيس عشا
 ببر اة ئلذال هان -ب نم هاندل اي قطن 0
 ممول اببحناكاناز (نورهانات ضب

 به برعلا عن 0-5 درت تدع ميل يان د وبذ

 يلارطتل ابازهت مش يرخشب لع بلع هد اياسد
 لو |! انا راف مانا امل اوي شل يب ارظنل اياما ايس !«بيل
 - 0 هبشاواستمل ا: نانو

 درراهف رلصح#

 اا دا تا اولا 027

 اصفر م«
 0 ١ع ع ىيمح يعل.

 فلل لالة يسار بل كو قم كرت امون انو

 ما تا عاد ير يوم نكوا
 م ان ديال راجل وأ بيو
 هنا د ءطماازحا اومنتجاي !ةفباطلا! بحلا وب رخو هوعمطي

 . ناي ب! نيد يلع ةم اقالاب« الرا يلاعروم 0
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 نييوب ءليللا عم مويبلااوردع كلخيإد دهاهدةلبانبيرار مبلل
 اجد هسا ءاوعت كك هن دامي ندراعي ماقذ
 ف تئاكف كولا كر لييخ هلل ديم 6

 ل نذ ديا اوبس مج ى اونو لل كما اياهةرشعل
 0 امدرم يلماوخبد يرماد ال وناومع ]ي# 8

 لذ يل (هن بن | كد 6 هيدر اه يامي اديظاح
 0 اناث واتنل|:ءاكو قرعمسس .وؤلان أ
 ب مل نوعرت ورع ىرعاور جلا سلبا رس سس بنبأ

 لزب نا بوم هدد ادعو ايهلا هنا مك الو تانك

 مجاب !تانايعيبل 'نيملاذو !ءلونل يوم كاف ةاروتل الع
 مهرعدوانرردزام :ن وبان اهدر أبب مد بان

 ردىولااجاهاك نرراهدأ ١ مهلعيلكس اوتلسلا 5-1-5
 بي ةابحلا اى ل لاب سيرند يلع ماللا كل يرجم انا

 هوب برتاكيم مل يجعل يل م0! ايل نرضن

 يجي اس ابعنياناك داكن ملا اتيرسراكويرم انأ
 كيف نام ركل بذد يرجاملهدانم ناو ةوفظابا
 ورم اس اميل لاقي كيه سل يلذو لير يب نم
 اذ رثبل !كودبعب ( د اهم نإ اكد مد رطب انئئانم
 يدع سرفلا مدد دو يطعم يرو ا اع بيج اذ
 لفازيح يرجو ا لتدواناط انهلانا فل لانف لاخا

 ل اومسرم بارون اره ةضبت متقن ن وعد إدقرعبلا
 تافنبل الاكس بد. ذالاك يحوم نعلااذا مآ اعوو ؟

 ةاروملا ميع سالزناو هليل ميد اروطاولم ئكمر
 نىك مميس نايك مستورد نب ةلولالاتناكو 00 ٠
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 تنال ايبا تايد وما
 0 نم جور اودانأا صمت
 املوس ان نمعىللا لذ ويب معوقدان وعرف

 7 1-8 1من هدد دقانوعزد ره
 اورنحاد 0 اي هن يرماشدل ارمهنذان]طارب

 لمثو تارامهد قريو يوم مجرع ٌيحاهومشداو# ةرسمتا
 تترم اناا اهيزذا تعج (ىقن كلزب مسانورهانا
 نررهرم لب رم! ىلاباهصرم يح ذ ارم الى اهخاشو
 لا اناذدعام لل انداولا + وصب ولو قرم اناوع
 ,فعامفلا نوراهلاقف يلعداف ىشنالو ءفلشإم نصا
 نير ايم دم ناكام يرمابمأ قلاع تقام اباه

 تدل كن اكق ل يع نكاد لجل امل 1 لربح سر ضاح
 أ دسبحالجت م جرحات فاه ملت ٌفلدِد درراه
 اجار ىلع م ١ابحد ان اك هال خا نكلوراوخمل
 طااخك 00 ةداعلا قرحر اميظال ىجحإل منالال اهرحأ

 تنراعو دد انسانيدل بدول هلأ يومه رصوىرم اييلا
 كو املا ل هلا توصل ترص جاب رلا اينو تلخدا لا مك

 00 !تروصب 6ث ويد يار اهدايهر اننا

 لور ابحايسذ يوم ملا ااذعورم ايلا
 تل اهوا دانه تلطاناكذءانايرهاسلا
 بيغ اسرايدلا مالكنيرح لبث ٌدررطل  اطخافر خا نييط
 ماهل ث ودخل لايتم ءاونأ اكرم انانعرخل ١ نك
 اس يذلا حملا انو ناس نمب ىلا لالاناو
 نيام ع مجرلا ١ وردالما باح 5057 -لالدمالا

 ائاوأط 2 ايها داؤا اباوع درتالل جلا

 ا



 ينحل ا او ميما ازعل اوكا بيرس ن ادؤنا )بت
 برم ا معاص يذلا !ىدلا هد أع ميم تررصُوملا
 به يب لافتندا هزكذاكةبوالاب يوم مءرما السدس
 رحك ذات | ١ ىف أب ممونل يوم لا ذاو

 ئاق مثيل 0
 0 م م سا ج بن ايلا وب ونش
 "اخاف لاذ ب وس

 سو ا 6 د تاكا علف

 ساني ايات لستار لد لكلا
 1 وسوم طل ايا قاما يو ةريطلنم ئمبتع

 ديب هان ادا لاق يل ا,درطدمواىث ةويجإ نرد

 (ّشلا تلتساو هثبوث هدو درس هومأم ودب سولنرأ

 برب لجيل ا اهق مهلع اوبتداو نوبل اوراتخملا

 0 اوهاباو منيا

 ةرحار ءعا ابيهم تند ١ ص اس دع يا
 اهيضتوايكبو مدد انؤرهو يون يعد لتشارك الذ

 .دياىكف نقبل !لبارلا و تكلس برابالاو بلا
 هولازعفششتذ لست ان اونكب انا رماوةباحلا

 يسب يا كلذ حنش ناكل سياستنا دوم انا
 نوتلاو 00

 ارموادينس ممل تيقارم ناف ميلا
 ف يبات هلوت كل ذف بوند

١ 
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 + كهححلاب ا كباونل اوم هيا سس ل واجن

 رمح انتل و 1 1 ىرل تونك باقل ١
 سس خا ةنلا وبيلا ؟هببلع هدد الص

 ثمنا لطصللان ذا ميسا :يساقر لسا
 ل راتمحلا 0 معه ىلا ةدننملا عار

 وضتمل نيجلال ام هلت انا ىلطصملا اعدو خللا
 تنل مهد ارفف ل امن ليربجم ات اهرمظل اه صوتو

 ولابّدرحاي هدد !ناووجب جالسا لفن لالملاانأ

 هسدرائم يدانذ مع تزلزك ميل ادهآع هاف ةطيرق ولا

 اهظماعما_ ناكل سائلا لابن دافىكر امس المخإب

 رذفمل او عررلاىبلو مظيرت ىببال اممحل اهاصيجلذ
 .بؤجو مسرد برو سرنل القز «سبب ةداتتذحاد

 نيب عبسل اهههلالا موب نالا شالت ةنراسو ءباهحا

 ا ميياري الع دو ةرعقلا نم
 لزئاو هددا وتل امر ارخلاب .لاقنار صحا ع

 لهما نوالوجتنل 2

 اع الرع ناو ان راصخل هرء.جزح رخعراض

 ١ جالاايخ هنيختطو علنا ل اج لحام

 0 0 دلاو امد نقحان أين

 بلل .اكوانااج

 ناوي ايلف دهس نب بوكت ملعرهاع
 مرضا قس انت ارك يدك اع
 يلة دنا نأ ادماو ميم ديا ءاونم اذ
 ياي يتيم .اس التقف اقم ةارونلأ



 ,لسلا لاند مدع نول ارءجاماول اىرارباذ لعن اهامانارد
 ايلاخراوباد ءؤع بببكمل نوما مو مي درك تبسللا
 جا اان يف نمشرجول اخاندسا ول :كررطا
 لاوياريلا اقدار الاد ,لدراف هع سلسل ٌمباملابا
 يرد منهج الاد ولسا ااؤطالا اضل بلاوشمجد
 مثاٌيلحملا .دبيراعادد# محو علزعل رت ولاولافذ
 تخو !كلرع حي ام ىدتلانال بابل وس ابان خللا
 جاوب يداج ميسفلب طير يحيلطن | ٌملر صودا

 شاي |ميلل اق ؤطصملا بالو تبوس تلون يحسرشم , الابل اقاو برت ١ حصن اخف ئارما
 اهنتككداجرل ابها ند لوس يداولزنوت ريد عبضلل ,ل » ديب لاعصمل املج ناالا يإف هتالطااددارا بؤ تزن لو ميلك دب بوتس وربصي لمن ثيحنكلد هل ظ

 بوند . و ميرذلادانلأجرضاو ةيحاناولمجو ٠
 وم تل دنو عيزنلا»ر 00 افاووسرللا ١
 25 ٍءاَفنْسَ قب ولعب ثياعام ومال! اتاوخأ
 2 ادا تو 5 جرام طبعت دات وف انبأ مدد اريول
 كلذملا هوباجاذ داعم ننددس خت لحد
 ا + لانطالاراشل ! يت دكاجيل |
 ا مراتب 55 تبرضف م وبل اةنيدملا
 ئبئل !اهيو اهدبحدو يلى ما ة يلوتوةبانام دأ ياس
 ىقسرت ةبامحو 2 زلاع عر دةياناكو فيس باغ
 كنشنلا جرجسو ند «ةراوهووتم تيندد مانخل اتسم م
 دير ثنب زن اكل ١ 0 اش نم بغلل قطسحمل اؤطصاد



 20 من ني لشقب اوانهعتتام يح هلع هي تااكو

 لاقي يدوهب تح نساك تاب اعل دان, ةدحاد
 تالة اوع 0 نقيا بحي
 د الخ ولع يحر تحط الع رع حلت انا داناو
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 ءانلذ يهم اد اصلارسلاو ن وسلا خافي ريقملاهبدوممو

 لمدح د ومهلانرم 67 هلم اول سك
 ل ةايتك مدس ااضونلل
 : 0 هراوج نم جورخاب محرم أ اي:لس نب
 ياا وتعبت ممل !ميدوعبو :وتشن نافنلا
 بسدداتل ايرم ا منولت اقمل ت (ذ نجل د نوجرتباك نم ١

 ةيدراسو يدم اياع هت 9 لهتساد مل
 حوسم اميلي حج وأ

 تدم وجمل اهياح لع شال ع ا

 رع ا اكرم يسبب دوميل مؤمن اكوام, يل :يطخيب
 ثبت لو مول لمن غلب مح ندير اسد اد
 ياعونن "ليل اذير اكارافراصح منلو لبنلاأاؤلببلا

 ْى هنأف هوعدل اذ ءارنال نطصنا لس ليقع

 جح ملنكدنو ورع ارب اجلك نعد

 0 يلعدكشف اعاد نن اكو نيزك لاعرم ةرع ذي
 عدا ىوقب نيىلشم ايل ارثل الك دابع نباوقس ناكو
 مرج + قف نويصخل اب اونصتكد امويركع نسج
 0 د انل نما يازين ادع انأكف نب برخد
 انل اكدباد .دبا مدد اوَكَم موم لاتقل إم يأ روج

 نالعاملا ادالهملاول ان بع بمر

 يقبل

 تح 2 9



 نط زحبسمو امر دبس مالا نب امه ام ضينو هالبل
 بف اكراولسخك ١ !ينجودرل نيكل نال لذ ءهناجد او فينحبالسيسامزئنفل ني جرل أ ايس متسددلا 5 ىنطمللا لف كلذ ناكوافيس نئيبراو:يائدنو
 رم اهخلاد د وللا يلو تاقلا ةنب عاقنينوركخلا و وضم اي كو ةصاخنيرجلملا نوب اب رست
 ا ارعب نطصملا عمر انكلا تن اكرنفو :ليبدملادومي نم نطب
 . ريضنلاو :طبرت شال[ دونبل نب اوط مجمد هددم ءيزى ال والو اوبراجب نأيفع داع وحسم ماقأ للا
 طقم ارهوثراترحضد ىسسيرفرجمتو هريراح مسد عانالستو
 ىنتت نم لولاك مب شبل ى لابو :ىازخ مو انطاب سدي ناكرم مي برعلا تبر مهو هزما ميل اذويأم
 مو وس هن ميك دسملاو نبل ااجسميفاف عاقنيق دملا
 ١ كم ىررتب لونا ام مدن !نم اررزحجادوييرك عمايل افو
 كمل م اناونزن كئا دع ا يو ذ نود: ]رمى ن1 يفرم ,نافاوه حاد ةمئنلا
 نم تبصصاف برجل اب مل امال موق تربل كنا لبرخلا
 لرد سسانلا نحن انا نياقمل انتبراحول مهد اوانا هصرن
 نان قى !نب ١ سد ادبع افلحد سي نم اموتاوث كروس انبالاقو تاي( تدر كو نوما غيس اهرفكن يذلا لذ
 ىببل الطورهظاردب تعور تاهل ذ لطصملا اوعداوق دومه
 وعم برعلا نيم :ارما نأ لل ذو ديول اوضتشو نديسحلاو
 يجو سسك داعدو داراف عاقيو قوسبب مهم ؤباصيلا

 خيأد



٠. 

 تعب هدرا حصر كرط عيامصل روف 0

 0 هرجا اول م دريهلإ ل طمعملاراسد نينا

 رشا !ةبابلابةنيدلايلع نلخو ة يسوي ابرلا نكن [و

 توت اداوم لدول «اولزنك ابل ركموستا ماهو
 و ل اةمارذ نيرذلملا مهانلا
 [رنكه ةنيدمل ادار نيرا, اب متهم ثول هدد ماد مولخ
 مناكد ثم اصلانبأ داب كل جباملد م اكلاب 00

 اويسم اياب هس !لوئاف م دوو الاون لج
 مث ىرو ةباملانم تاجا ايوا يرانا اودوعملااو نجل

 ادبحو و تماصلا نب .أةدابع مجارح غو :ط نيدو اوما

 "بذل نفذ 0 ابل اخ اهارجشكا الس مهل
 دمهل ا ارضفن 3و ريشلل او يزد يا ميم ءباومايام
 باو هدانا ناخد اما دن

 ف طعاسهزمتو بارخإا] اوبزحو لكك ذاوضقنا بلع ,
 نحر أ فيتا هجمت اذ فيؤطلاب اردااورسفلا

 ناراع مو دداذاعو وشل اهماكرشازنان :كمولادوغبل نم امكان

 ليارم يبه ١ الخدود ريع يلع ةزحاو مخل كر وكل
 ضب ىلع مغ ذشاو نجبلام نيرا هين ١نب امدكو
 ةتترملا أ باههار برج :نهكاراتس نب ناذلا

 لومار لمس اواسم ضن اد ءاراو باسل يف
 تبرع لثقف ميله اررئاشناب شل اشار 393 ماللاءيلعزيرد

 * نم ميل ايام مل صحت نابل 1
 كله سايل نادم ,هدزغ بيس تناهوربقملا

 >در هناك وزير جأانملانمرقت مهموايقن .ىلصم جرذ

 ل نكاد ىناليسر معي

 نقلا



 مبدوب مهبجتتسب ريس ١ نمزب تزؤترى| مولا لف ش:
 انا انالظ ناعم ءرمي.| رس ,ىرصس 0-3 ار عاما يسر

 مساركااررم اذ ريرعشيب ل ءاناب امارافعاطصلان اكو ئيببرح
 00 حري إب ىلجا ءلاول اتدرادجانخت هبلجاو
 نييدمن ,تاكور رفلاوبع اومزعو كليجا
 ١ قياده نوه اس يلع هردتتا تالا
 2 رجانملاهراصتءانب دب 01 1
 لراربأ ءاميذو ا هزيسعزو تناف
 مدربخإو مالا ءيلهز رجل 'ؤاف دمودضتمل ناناقوبكشسم

 1 اهي باحر مال ماقف جدتي يرزم هبا هوزلا م: كغ 0
 00 1 (رساق,مب هما تملا ايف بوبا

 زع ننولاكثذ نال: حيل را
 ٌْ ا 00 0 : ن)عاميلعاي متن 0
 و رمشاولتتن كا وينطم مان مولع يي
 . ورا انجاب اوركمرت 0 نمر واس 5 ١ لمه ابيلاتملا
 تا نكت الات نون < يلع باىانص لتت
 رمال ه٠ رشات ا اعل اولها الاسااركملا
 د ,مقامطتسا نررعمل رمي دوميل ا ىف امضنشس ًارطنو
 ايو ىد اب ايلات وؤفلاىد .دورشملا# ورع 3 نياملا
 مدني 0 اًمرمظأنؤنملا بابلو ولذا ايماني

 رضمالب د هد اجامل داركذم باز ا ةرزغ قد
 هنيارج :.ىدوانيرتاولاف م ل) مهوجد (ردرقن 3
 ىح نونا اكو ملانق ىلع 00 قطصملا
 ريهو رعود ممولفن كافطغ اوسع ارمزجاف ءلصاتنسد
 مد ىالا را: :قبرت تجرخ 6 قشجإبت



 الب حوخو اوبس السار مايجب نامتووسرف ةبانألا
 0 نا حد عيحاحشلا مدا ارد: نافطممو دسا

 نيل ن ئطصملا لل البس ثالا ندم ا شاكف يانا تنو

 وج قبو كيب وطسصلل !لمحو فرحان سرءاهلان اسرار

 ليو نحو ب ازخالا ملهي هديسعر شو يشن هنا لنا

 كرماوسومر مهبحأ سوم نم ءيرذل هسنم اك 0 'نوراهن امانا

 تقال يبلع هس اراصت تيوز حو ىلاعتامد ! قل تافيل هَ

 طع اخيلل تس داسما هلا يلع فن ايفا مدوسوأ
 كسول وامل قولون :)اه بلت 7 ميلف فد اوان لّدل اح

 يل ايمو ا ' ار قوم ار مانجر ةجلاعم رع

 ماس اي هب واامورصت اذه سو :كم ةوادقل لول
 يإ اييواوإ اهنا ارك هون ور اهمسئحا لقب مل لبارسا
 ادرجر يعم قلطن افاذكو انكلسج يانأف ةمراه لوس واب

 م-مسئو نب ثيبا د اوامإ مرن لورين اذان لسحلاكل ذو
 نكون ور اهو اك ةبنط رقي يشو ارفاق رركبرسس

 ور ا ناريراؤ اًيقماي د انو بجماثيبلا
 كيمو ع تان تيسلا انه برق ابنا ناحل لهنلاف

 يو سو عب

 اسسل اهياريرسلاو تربل اور نور هيمو اىلف يتموخ
 4 0-9 جوس جرن اج ايم ذو هيلع

 لدم اروزاهيسوندسح ل ئارس السل اذه مهمن وراه

 نائل وزادك اهدا ايدو لانا

 نافل موزع باعد ىتمكرباصويوم ءان للماك

 فبمراةاوابل انيبوهو ميلااورظنف نوراش لبعوريرملا

 هيلا اياباطببأ يمااقد عمدة

 مال



 ب ميز يرس ابتلاهم راه تام لسملا الر رهو يوب ريص
 3501 | اياب ىلع |,رب يد كيالملا مس رماف وداد متل تا
 ران 20 نيالا |, اؤبتكدصن هتوئةكيالللا

 ':نهخا خيمس انس ىلإ م اكاللو مب أ يضأ بد لمت مثلااارح يقهر يفد لطي ل ءوشفدم لد”
 :يسرألا براداراىهم اناكلذو ةس داماس!
 نسما نلز.تيغ ٠ ةرايطملاي ١ ننصح زم هيعمل
 سوق 0 نات لذ ىلع أ كيني ترانمو كزدلا
 ءردارح لاند كلذ د يأ م كراتملا
 معد انكي مس روم ارم هرالأ| ىلخدا م 95 0 اهم

 رجاإل] نم عرسب | كنا ام موقت ذاك يزن كلذو
 جارذاو ءعولا او نملادازن :اورمعر دعىكالهاو
 ميس أ أ كل ذاربع ل أفتنوت قن 'لدلطت مهاره نماملا

 وا ارمزالأ أولد (وئايدانف مند ددع د امجملا برخلاب ظ
 لفدواهدكب ملم الو ذ» عليم رختكن كاسم نيالا حوللا جمعت ايدو اكسارتكيلا

 ىل اهدنا لاة فسكت ل3 نايف نزاخلاز :اذاق
 اكلاف لوقو دانكن انس 8 الد
 اهرحأ هوجو هبت تلق امءاجب من افك بلع هم ةمرع

 مرد وسب مهل اييرحوتل اه مدد ند هبه تن اكانزا
 001 ناو راو نيالا اكن بس اببصعو
 ظ (طوركم نآكرم لانه ناكل اننا يولاباطاخل اذان 2 امطؤكر اناواهالذد انوي نب ىلا(ب نون ئبا و نأذ ا معاد م 0 بؤنكم ماكراسصن صوموخلاءلم
 لاق لا !امجولاطورشمل رجوي [طركل رجوي | الاد ةعاطلاب
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 ناك اهولحد نوعيرتال تضم اهلذ لس نوب ما مهم ممرعانيأ

 نّللو و لا[ ومجرزما مكرلت ايلهاو نير( سا نمو اكنكاسم
 ىبتش# مرماام الخ ناري ملرماءزلايرمالاوشتمأ

 ئعكلوخدلانم |وسننم ايا ءثمعاو رم اذننف' ببي اخ ياني رساخ
 كس ملجد وفا كومااول اه لوط ماه اعتني
 لاايصك الل ةقاطال نب اعوعب
 ./يةنو لياه ا! ٠ةيطع داجااو ناو امم بيلخ طامو يبثاط

 بص 00 ابحلالمداو وام موف بلعب :قل ىلا

 1 عساس ا مكي ؛اهلا و يلعورص نويرمالاىلع هرج

 يبى تن ماذا ناب جنلع هولك شان الجورب
 طع ني وط نأ ذ ارابجل جر ل اقيد امملايدينلال لاك مهنه
 نامل درا يهب املك َنل ناو لينغا نمرامجل باديس ايو
 لوازم ن ور ابجلا حرب ٌيحامؤس وجب تحاهلوخدب مرسلا
 خرا نع نبرابجلا جنرخلاد اهب للدار اتناول

 ابار وب نم لجرل لمحو انيل اهاهن ن لاخاداد انابئم اورت داق
 كيئالاباوهالاف معمملا فرقد اان ل هج يباغت ,بحاصل لويد
 بلاكو نرن نبا حمر رخو نيدجا ندراهر كومرخرصمىلا
 الفاني ني دل اسر الجر ام لوقب امم بداوشا ناجل اجو ايحبابأ
 ىنسب (مهلمع هب ا هنأ يومداربو هدد انوف كيان 0| اميلف نبا ثنا
 "نب البىرل ال اقينعب بابل يله اولخد اودع اب يول او نار اب
 ليرامجلا إم اولخ دا -ا,سايجبل انفئي نبأ بل الو نون نبا «كوامنو
 مكرمو يلاقت دان[ نوبلاغ قنا ءوئلحد اداه ميلي دم باب

 0 ديمو ومالا ٠٠
 رص نر اقم مناف بد ابار وقت يوم موئل نالجرلا] ب عيب
 مداصإلاع لومة مآيصانمسانأب نيدصم مك

 - ةدممل ليراص مومل اكمل ابك مل انقب مم«

 ري



 لبا ١اهنيدار دارأ كيذا ان لاذ :يسمص مانولدر ميلجم ءاباناكن ماير ةنالا

 5 ل طرنشل ايار ةرخالا 2'زامجرم وصعد ةراجلاب سومر نا
 امم وشم نيس (ين زم ادام انت  ايحترموابانإ دينا لاقد
 مال يلع جام لإ اه دو للدل يومي ضغش
 مرح انبازاجرؤم كتااقوامهينو اذنك لاحد
 تمرعرخ د اراائادو بقر يبر يدري مدد
 لد ليع اسرخلا تنلح و يوما سأرجواف ميشلا 2: هنداد
 ؛ها ميسر الو بل ايو نوب اب تاريح بعربع ةنس دل ١ نورالا

 اهلا نب لد اكس نمل ايان ومما مدمس طب م اةيرعلا ظ
 راقفلا هان ىنبولالو لس ادهش نيس اوناكولا

 .ثوتو مأ «ديو ان ناخد درك !!ولمجب نيذلااباماد
 ريكاذا ءينب ءايداتب اجيز نوري يلعب شمرالا نومهم
 تسرارزم ل ميد اديذ اهات يل أرثعنأل ارارتتم زياونلنخاو
 لل اثم نلاٌباهس 0 ادناكواخيرط سلب ةسارف
 مهاذاز رسما داف معد ثرويسب ونولح 1-6

 ىلإ يوقع ميلا ذ نأكو ثم اولكي يزلا
 ياس ١ثاك لا 0 0 يرمالخاميارسا ا

 ادوي امإعجدر اند !ميهدارب اياعلسمم اماق
 اذه ١ . مينا | يئاذع اتيلتس 0

 ملم جب م لرتك اس اجيب م !ليجل ارم وصلا ارادشملا
 هنااولات راوخو ننام امل زاك ماب ماده تلك دحأ

 ام دريرت ىلكيلد سانان وع سم رع ايلا ناهز اا
 ”ةنوس ا لزلاف مدل احيوم يفااوغك هينا ]يارس اولي اصح
 لاسر ةنباىدام ةىنكلا نم اوطغعاد يول او نملاميكع
 انااناكف روطن ل بجرم ندب" يعول اف ييقسيإ نمبر يوم

 دز



 الس أو انبع ممل سلعل انيع ةركماننغلا نم حرم اصعب هبضارل
 2و نملخد نملك كل !ة:تامو ليلا 'ماولا ميلع
 يالا واليب دانتي د بامايخألا هتيييرجع اس

 سا رابجارمأ يلا راوخالسلا يلع وس ىأورمالاو

 2000 ام, مي . وم نيتلذدي انأثرعا مكابي
 تس كديتاهمس هاو ميءاربا غن و اكعببلا # نا
 ينلالو جرن عملة بنل دانا .دارشل باد بلايعادلا
 رثفشساو أو مرام ماتحبز بفمو ايردييرتالاو يمة ديول اكنيريمم
 هم طلاب يدل ابا كدا نمل لسن جس ارح ويوم
 لو برحارمرسائل نم ابل ةردباسجسم مرحاورمسساو ىرقللا
 انينج شيرت ميلاءراخ مل ايظعم تربلل ارساز جرش اسائلا
 ته لدم لم قديمجا اهلنا :ةندوطابب

 0 ماهل ؟طلخد ريع مني ماع يام ايلازج اودي
 2 ا ا ةةيسعا

 به رد رمؤو ةيماطناا نامؤتلا ايمي ىولا مم ش
 بع مس اهاص راتل ناكل يبرد سس نزمتملاو
 اسيل ل ااونصحو ميراث يلع يشأ: + لل اد د صلا بع
 2 ليل تاتا ل انعأل
 اتم لزشف مب ميءبلاع مدد (يلمكا شمس نو اج اش بوم ن
 تالعرجلال دوب ىوجد نم 0 : نايكي الاف كيك
 كلذ ان (يب بيس ثدبا اد اوتمانم :زجلاا خيب ىلا
 ناب اذ اهمايسمح نك ل ارسل امد وس مسا ما
 امطار فمك نيالا جاد نع عوز مامن اللذي :دجحلا
 ... ليارسا وب ميثم ١ث (ذ امله افس ا (اكب محعد وامت مننا

 يق
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 (طفدلوسا الوتد ند الني دلي وزع د مهذ أ نب ,ميدلع (س
 بسال اليا ىلا مبا انساهواكب ناكوزولشل او ةايشالا

 رالوكاسب هيلا نشل هازاذاع قمتذاذا“ :

 1 تامردلا مهرعلع موكل ىزلا راكم
 صقل ئممرقملا ولام سا

 ليلا لكذو» رجأ إفتي اكو ترلمسملا لكن
 لذا !نعنودد ملال: يوم هت هر 0 ديت
 د ايزو ميرم لوط عم ملك بع هس ايام اررع انت 0

 انودحلا ةراو 4ع اكل اورثمالا لح ةديعملا ةءسلاب رارمعا

 مباثالا ناف حد عارب ارحل تم يلعو عستم مس رووا
 امينه بوط رنا نمر ورام ةيفرملا لا عالاب تاماطاف يورط
 سرملامباتكهيئان الهاي سدا 'لاد ياىلكل دلاواعيلا !'عداسم
 كاع ليش رانش اقل هاون ناجفنلعل !؟ سا

 تاوبعارلاتعرمإو ياانوسن انندل ايضادإا كل ؛ةنو
 لكما وتشمل باشا ع كلا لصحل ةعاطلاوا ندابملاب

 ى نطيىأ هرم يع هنسسمبو شتلكرسااك 5و 00
 يل اهتومن امس اوه تنكس ميول باتل سيلا
 ظ تم اباورلاطج غاك باجل بيم. او ىاءاوق م1.
 ا ل لمد! نيم قاما ءباجب اناخم ب
 قت! تذ اعقل ل يبس فعل ىمل امال : اقوا لوقب ماوه:
 ابيدلات انيرمدل ثبرطا نحو ناضفنل ١ تضف اليو اولا
 نفس دنا اضف مع ارجل انو ىضغضفن إو تتطس
 و )ش بناة شاضفلا نمو قفاز كو تست اذاافسلا

 ي”ناسوترودصم مي بولا ليس ىلعر مءيسدن ' نطعرهمفتنلاو

 اذا

| 



 | هك

 رز ايلنالاو متل: اجلي اتشلال نم املذغ طفلي ا يفولا
 ٠ نجع اناود ميلع ل ضفلا عةدابنلاع ليالي مالعا اها

 ةوتلارارتسانم

 "منار ديد متوربا ف ىفاؤ تحب اس١ ياو هانز مووبام
 ىظلاب ىىاس نط اكبل سمنه نول ,لكيورس ' لاخ داداضبا
 يلاروسن المت ىس وم اهبوا راي كاز سيو طقف بلا
 بس بللي مالمالد 00 لكيم هاجس
 سس نس م كوع اضمك أملا ناكل مثال
 داوملابأ ور نم مع اكبلا ( 'دبإم اوبلاببإ ب هارملا ناكلذ



 هالو هل 1 ارهاكقا كاناكبلا نما دراسة لمح
 قم“ 1 ا عا هول

 ؟ءانعلا سالمورادبلا الم ىنبلا يب ُكيحاضا
 مب 201000 وءيلم د اهإمع مل
 ماما ديانا داماس
 يا تلاع مسا صروح ةماييعي يرن لق ياست اكيلأو
 منللا هب انسي ليياشباو فل ذرخو يأ سرثل امر

 0 يق ئجارلاب ف ءيااع مخنأ

 ل اجلا بل أ تلم سارل | للا, لع

 رازؤمل اوي ارجطل دنع ةريرهو ائبرحإل ملل ندوة للا

 0 رو ب تيررد يح لع دك ايوعنأك
 يسوم 3 امجام لسا ' ف. ثب ,ردجابو وملا
 2 اوراو هثيوبجلا اكسل اصلا مد و

 ايسلا ميلع هدب ايام ميعاربا/ يلو ديور :لكدد
 ساب زاانأرجا ابان :ىلاما مال تاو ات رعنحلا ةمب لا
 0 ١ جم ع
 ناكنأو الا بينك باىبل ملا ب ةييكلا

 لل ا + نو باطخلا
 مط” لاه لونك بال, مارح اياك بح تح
 بس انف دداول اكيكاناانا اند اون المل !يلع د انإد

 ىشضاججتسالال فني ىذ ادلب يميل هد ايست لد رعب
 سي 0 ارباووب ياه دهن كيم ساراس ممول
 ارباهيزك: [ك(هياو مسارب بفوذلا املا
 اا ا هاما اربانا نم سس جم



 منرباربملا هلو لزانملامفرأ وكت نا لإ جونو لن ناتاشا
 0ك يلخ مكمل س ياسيدى زقاق وات انا ادلملالاا يلزم

 نعلم زييعلا نبت رننالالخ 5 ارخالملا يلع ا دا

 سس 3 0 0 7 هناا 1
 ؟نيرتلا يؤارنحلال ومهم ابد. بانادالا لاق يو باع مسد ايبا نا ساب نبأ كيددود مرتد ةولدسادسبل هانا
 إم نم مجمع مسد اصول ا مخل مال1 13 ثم لوطأب
 نلاهغ ملون بشن داوأ هيما نات بات! ةلخلابانينلمإلا
 ةءولانص هلو اسنسص يني د 111117 !يناقلكاف
 ميهارباب ايي بلا ملقنملا سالجخل عاظتت اور اتت ناكل مل ءاخال نفر
 ياطصااار سيتا الل يةرلامل ::بلا لتناد» نك
 0 ايا هلها ءاليؤو هدأ بيدا ءودسا هلأ ناهاطيلخ دميحارأ
 ناداقف انطخو هاربا نقال نم, ذاليبس ا انتفاع
 ْش لفرط ناكو ادميصلا ابا جميع اربأ ناك ابع
 كن خا واذك باتباياو ير را قبلا
 ابر ص سيب ان ةرببلا تن اكن م امطل ملم اربابابوانلا

 ! ايميل ليدل معاناة
 يرسل ا مسن مامطل اربربإي ارا

 اير ءامطريؤقب مهارب ابان لي ريرد لل ننوسانل ايا علخد دامزكم
 اابجااناوءانل اير ايطمل امزح نم ءاناهولاىل انف صر نم نادم
 نبا ىل المرلا زد سماوي ران اللباب بمدن «ةتدالافارب

 ءنآنةراسو ولما كب ساياص ها نسايلااونا ملموس تاكا

 تاظقمتساف مانف انيبع ماش رايات نيفيا

 يي

 م00
 هوس هس 7



 اواجثل اقوال امن امم راج كلارا رووا
 41 حقد دوج كب ىعاذد اف اني فر رارضل امل ات تما مساولانوكب

 نا ياش وداد هز باباس يراوح
 ساق دسم ن تلافت هذه كلنا نسر سان اقف

 الاوت اين ات كلم ساهرا مل ليت الفخ ساه ع سوش

 م ىلا [وابم نم ميدو :نيصؤت مب اهدو دس ايرون جاحد

 لنمو ان اعنا ةباتنالد مسن لزب و لد ناورقل اووسمكلاو

 سانذلاءانال حجو اكلك لذا نافسعلل ملامو نايرتلل ردد

 بلع مهاربان اليانو تب رذابد ميو :نبشل ألمجر بورش

 محررم مس !ةنمموت ىذاعو ماصار كال ملدإوةنصلا
 2100 : هكيالملا ,ملعلخ دان ]ميرال ساو 5

 فللو ىن) اوميش ناطرشب ىكعاولك ولك هل نانو اب ىشمانبهت مييلا

 يرخا ةبسانم تبداد ا امسلا«ملساربال لكيم مسالاص
 مرا نيسانملا يبا دو مدفن موا لفن امر

 اس اناس مرتع ,دلم بدا وامزتلا

 ء وحلاس ثبحرماصقلا»ةريهو :يطففلا كيمو رسل نم

 كير يماق اكديم ايا صولا اللهو لسؤمأ ماعلا نم

 1 د ا 1
 مهب اةئاتسل ابيبجن نسرزافم سيمم امداو :كملغدو

 لمادا اهيزلا ..ر قم لوارمم تاس للا
 ”فاردنا متن اطيل ار نجي هيو هرم تل دبو رك نامأ

 اجا اساجن ىلا تيا هر 1

لس يلمح ناز ياك! ماعاسناو ءا همر 4 ترا
 

 بتنبل أ زانناياع وماي امل انيستا: ديبكا , ىوطن

 كيلا ان ضرما وي اهندالاو ةرعااوعب:ل م ايزخد مله دوا

 روهخلا



 ل1 و هملوع هن ملون هو اشال الن يلع برش لآنبر

 ا ا
 د :كجل ل انماهنا نوع رد مديلكلب لل ةدسب مثيل اننومااالو
 1 ١ انكسو لبث واخد
 ءلخدب /ياءدوامب ل م يذلا موبالا مخرب مل ملالبلا عجول

 يليه اللت كيم ساسي ملل ناف عادولا غن
 كلو ىماببج لك 0 تعيب اي

 ةريرب مايا نإ نب مقيد احن ممد ا زجر ىك انرشعي نم توم
 0 دج هترتيليل انباوحد

 لغلا لعلب رج لوتباب ارسل مهارايرطلاايلبالانئرحاد
 لل اوت الصلاا بلع مد الوب ازمه لدوج ل لوسي لبرج اياؤدط نم
 1530 رجل لاوينم ام ١ يدا ١ اذكسو نالئازو انالذازم

 دع روددل 'نيبةرابسلا ا 2 ا للاكل لإ برمج
 ا !مزمح ل ملل 0

 نصل مداسجار وسب تلكلنب | اوراؤدي د اجار وصد
 دج مال اير .ال ٌتابركتو انيركت كيلا لاكن فل.

 م ولكم اب مقبجا ٌيِموظوام محايل ملال
 0 .ارج كب امها تانصلام
 اجبار دا جريش : ام مناوأ ميكا

 ١ امرطذهرا »ا بشع اذا لا 1 ا 0

 امتد علالا وتل 00 ميم مدان ١ يمك امها

0 



 مهنأانأ اىبيلم تاسنالاو سلا طر مها

 كلن واعر داق طل اياد ناكل ازرج ىلا ءروصا 2ذلاملاغت
 ١ شربنا دارااى هس انوكش يع ةفرطوم عرسا هيت ارسل .

 ش داياركأ حئاومل اناكتل :روبت ارم ممهقد كيل دام

 الكلام 120101011010100
 اللا رع ف ةورلعلاو نانامرلا از رنم اعدام ناو ع

 راك اير ام ومو ةديسعوب اا قرود تيب ياعم هلملا ١

 نسخ ًاداضل اب ج حامضل ضبا ىمبو 5 ظ ةطاغلا

 ينل لا بلاررومم م لاوم اخو ماه سضادتلميل اارل 0
 ار مل داصلا اليشم او(ميللي اموال يلا
 اش نا عمو اهل ةيداقدصن نا لمد داصلا. دان
 ا للا يس ا. :لىملاداصلاب ندب حجل امو
 يلوي ءولأوم يول اةيبلا دس عالاقنمب اناا نع

 تف ا1تاو هول | ةوحلا ةنومبو يعمل اب
 دوب كم نرعس ركع مااا

 ”هنهسلا ارنا هاوس مانا ثاوحا
 قام انا ؟تيبل اةروملاةَرْبل انهم لاس ماا
 ادد نرحل الا انما تم ثيبلا) ان اب اد امك

 .انودوعلاو ليمزلا ٠ جركل خيب سورالا ولاا
 شا كيدحإلا :يباوجطلا عرطاو مدسم ىجورخيس

 كافاطرمو اسس كيدح ىكيرخل نتي لول ساواه ىمراع

 ىع:بورج يباني اريوس كبدحاسْن ارعطل ايوزرت ذا يمرشو

 اا سرد نيبال لسجل نة لاف: ظ

 اذا هيلكس ذل نوعمس ملحري اني رخكرخول توكلاازك

 ارجرذ



 جبار ريال كلاذت 8260 2227 ,تماوجرح

 ترام رع انلادوجس مدلك: هضج مذ دي لام
 ليما رعش ! نيوم يلد تارطلا اسيل ناكور ردن ذ 7
 لاس امير لا طقم امراعل امش اندامكانع تدمج أد
 دين رخل كال ١و انك هر اهل اد ىنيرالا و تاوبسل "ملاكا ذا
 نالهزعلإل نايات دق هلع هللا م 8
 يلفت دب اَنلخْدم , ىل ادهن !ارريم سل :'يدواتمب يبل اذه

 ثيدحةئادباميلا مجزلا وبل اذه في اطرهاندبا( ايلا قلخلا
 لاقي ارمي نال اتم 7 ,او ميو درم نبادلمع نربرسنو |
 دا مدي ل ليربج لخبب ناويدلاأ

 نم مسد اقلذي طق لك ومبسم منع جراكات ضفتنيد

 كدا ئومل اتيببا يييامماد ومعي نيذلا مواكشم رن
 جمل !ارذلا امالاركدد يعض امة اناضلا

 اطم نع يدرءانوي الام قاؤئو ىلاغت دونر سنت
 ىئءيمعنعائناك اق ناونابع نتاع تاهل او لن اقمو

 نحضرلاو عبس اتاوعلا الكسروب ن ناس شرعلا
 لك ملل اا هليربج ففلخري ةمبسلاار اهلا
 نايف !ناحدا ىرب ىلا ]رويدا دؤمو يلب تاعيد رعج

 !زكوازك سبر نه تن ةطلقن لك رم مسد | خت ضنئنا و
 ابايلا يل | نودوييتااولأ ثوعبلم نيلك مذ لخدب ىكم نلا
 ملا ريد انوع ملل نايدرردو معانا مون

 سجل كيل ااردام اذه امي لكب ىلا الذ
 ل :طيخأو تانززالاو باس( لولا ةكياشا اسد
 سرل او باول :١2 نولرعب يطلع باو وصعب

 الأ ةأرقىلهنونمزي ثيذلاو نمل فراخد جل م ىانلا



- 

 انو :نيصإ نأ نوعي يذلا ددهاكلدابر نوتيلا
 نماولخ كلم اننا اسلاك اىوز واتمدر ترك نم
 نايل الكوم لكبومر دقرلا ل لاقي كلم مهلع عبو
 "لكامل ابو تىككملاو كاملا د ناهس نول وتب طمأد
 تاعس لوعب مجاوسحا نيفد ايش ناولاهاع 2
 ! ه 00 لما اذ كقالا هةزملا د د
 0 انلااله 9 ' نم هد سمج غصن ور ان نم

 نعي ن لانك وكب هور الاؤطي دا اكد

 0 ًاثلاويو كدابع بولت ئمب فل ار انلاو

 ايفل سنان ىش تاؤصاو يشوجوز جيجا 1
 ا يلا خا ١ تنب أ كن انيس ن لوتس هيبتملاب
 . سصرومهرب ناب مم (ايذ فومص مو

 ول ةيبارلاوب اورد اديك نرمجات ص ول

 شارما دمغلا انس يكل طخ خل اداركيلم
 ا عفرو (ايذ م محبارل ملاحم: نارا دولا

 | ع

 كيل ادمدا تعبي مايا ا وددت يدشن ن ناوناوع

 الذ فرصيب م 10 ةروماندرما
 0 اي هليشب نم ,شكك يذلا ءيحاص
 مسيماكلا جاورها ملا« يذلا تزلج و
 اومفرااد ريكو عقر محو تاودس ميرال كام يع جبزت
 اكبر اينان ىعل ىباداماذاخ سلا عوب 0

 1 كي واضاوح 1 ظ
 مدع ليان مداال | مددع يحخبالابو ىركلا مظم

 وا كاملا ع ما مراح
 ايردالا» 1 ىماي هددا مهعتب نيزلا 0 07 ىلا

 نيا



 ككل نم انا ابد لكدهلا 0 5 اواو

 لامتلاك كس مم ما انو

 لاش اعيرخلا أب وشو امس ذلكم هوني ماس لوم
 ثتاوملاوب امله دعو د قرولاو يمحلاددكو لممسلاو

 مد قبح بأم واكيام 0 ظ

 0 يي ناو لان رفع 27
 اتا انارم مسي ؤان محن روهملا كبل اهمب

 زر ا 0 ١-لا
1 00000 
 قومرد رم اظل | ان ا حا فيس نبا ويسلااع
 ( تربل أ عم يضخ نمل
 ء نم ذا,:يرند اح وطعن ا ب أف

 ع وؤخسادلاىول !يناؤسمافقلاا

 اب طلأ ةواكل شوو ذيمسم نب منن ادي (رعيلسم هادر
 رمدخا م محجت نب اناق ئي كشر اج نعجن نرمي دك انخا

 دورم له اجرا تالي (ىذ نااهرع انودّورْنا
 مددو ايندلالم نئكىست اجت نال دورك نهال ماديا



 طرا اع ام اياد. بكارل اوبس رجيم منجل هياناداق اكلها ا 5 دورنا نعمان و ناوعوا رسما نايل
 كاف دورعل ملون سابع نب ا بايوايسم هسا

 ا مي دقن نطللها الإ جنك داسواع نشا
 0 : 5 لذ ةحارو ليز بطر قاشدلا ومي آب ْس ١ وكانك اكن نجلا نم دوزم نبال منانيدلاومل م4
 يب ؛ دانيل اب ناتبالا ومو لفل نوما شالا مية زل ان ايبإلا
 0 دروس نب برج اينو خو لوم لن ةجبارل أو نيل !لراب عطا لل ل مظل اف كلاب كود اودو ةينل أو يملاووم ”اتباط ل
 يا ا

 لبومب اييوحح
 ماديا نا فوتيل دوطفزلا ةادمَم اعينالانك
 تييرزحر| 0 نبل يجامل رينو

 لابد ول الع 3 دادلم ٠

 ] ا 3 0 ظ

 200 2 3 نيد نوال درازسال .ي
 فومظ ىلع ددبد ةماسلا“ 3 مهباسلا الاميل ١ لصي ا التل ابا اءايعرذ لا كول انما دوصولا اطزنطيا نامي لوصو ةرجم ١مل لأ نول ا الرس اظ نيالا هداف سوونلا اراه دم ان أ تال 1 1 .لخد :ن ارم

 لصضاعملا



 لا ار ساب اس هر دورا

 نأ يلع ةعبادا ادي وك يدحو ةس داسلا اسل

 9 هسيداسلا :ييلو:ثبانااسلاغاميوزنو

 يطول نمب يي لاينشم نهر الا نكاد نا

ها اة سدرتم وسلا ةذهلشو : ميلر
 ل 

 0 م” غيل لب 0

 32 : ممبدروتم
 رطايلوم 0 2 زيووأطباو
 ام ميل يا 0 ا البا

 افراها 3 همز 10111111 نامت مزخبم لازبالا

2 55 1 0 5 

 ١ اا نادل اع ماع
 00 اياه. سمج لوق ةنةننج



 لتلاو تارنلا تحيات نيكل ذ مهيت ديلا م اس اهتل اد

 شلوهنل !ةمرس داع لد نجلا ةيزيذللا: نيرسيلاب
 اج دعب ايماناجز ء امنا ىلاف هنالوا بلبل خت قاحلة
 نمزج ىف أع م ,ادرءامل سواهم نطو يرسل نم

 ابني لكو الكل سمل اوت ارسل و ناهججو هداه ارم
 ل أيهاو امني او ةدجلاد ايا نم

 اذأو يرد نم ايه ىلنبل او بار هنا احس ةترلا هن

 يع ومبعقلا 0

 ناذع .: 53-5 جدنا

 تار اجناع ا ا

 مع ودل 1-ما سما م اهو معلكول
 ايا اودلايلاهةين هول يحلو 3

 فى ًاييليم نول ثاردلارؤإ ين 1ةلس



 كاشام رجلا لدتا اهنافو الف ناعجو ناعتك

 تاججو داعي ىاميلع لدونلا عك كءارتتاو شتا

 زبه تديورتلبت؛ نأق يرض الضان نلكَلهرَب

 0 منأو يذنالو ثوبإل ة هلام ثم هب

 دل ار اخو ردوبإم يعزل يلازم حرت لف
 فعن يدر ايكجر .تورخامأ و طس ائلاو ِدْوَسلاع

 درك امو ل ل١ اماوذ ديلاواع كن تاقرق اقرا
 هيلز 3 ازعاميادنوّقلاذ اجو ن اججبس يووم املأ نم

 : بييجل رم وكلم !يظعلا ةمبق انما "عن يش امه

 0 ل مجلات دداددأل تكن نع

 ةيبحلالا :كحلا تضنشا ىبسج عل ١ مهيضاخلا

 معا مل اب ه رحوجوب ينو :بيضوشحلا كلت

 هتيلم نخيل || ال لم صاوحلا اكوهز__مه
 امان دكا اوةيصالا ىل ةباؤجوزع يناانا
 أونلان تارؤل ىماواَسَبا ةىكااهرهوج اقلب عم مم
 يحمل. رفا 00 دابا اًيسسلا|نمولل ةنرم : 0

 رس 07 ءأاو قل خروجلاو يل امنت مدد ات
 اجلال تامذلالكب ايار رسوم 14> غر تلاافاد
 ::نمججلا ماب انطابلا نآرميلااماو نجوا نبا
 ةرن 14 رثوكلاو ليسا مل ؛ اح قس اهم ١ داقف

 تويرذات داكسنا نع تراجم نذأ

 ا زقبطظن

 يك هيهملا 30 ةردلا بأ دودحأ نكلراخا

 مجو ىلع مكانا آمنداو صال * در صمواوازبب

 نوف



 هح ودول مطتسم يالا .قشدرددااديةنارض درالأ

 لا فم اقبشر 2لالت ]يما اذاوةتمتلا
 لزرسل اريور تورم قس او تك ةوحوملاركو
 0 5 4 ءرخدايللوستلاب ارحل اورمازجإملا د
 2 دال اهارعأ اجب لا مللارب شتر اتلا مما

 2 قس كي نازنون مفب شا يا جوك 1
 2 ا دم فل 00-2

 4 . 0 نا 1 8 ا 5-5

 1 0 ا هنا م

 مب هيو و اميضن < ١ امجف انناروانو ول افمول قمح
 بسلا نم نوت نازوع جنب طناحلال اقد
 .ةي دفلاو نارمحل | طيف ممح أ قلدعو 2ةفح
 بهيوااضيسل دوم يونا تذل نب مك اح
 يي اعمر 3 اصيل ساياَض ىف و

 اجارعم



3 

 ايل بقر عب سل ات اوبل ايل اةئيسنل اب انمائ اجارم
 تلا نا "نال خي دمر, دل: معب 5

 مح | 1 ةتساغل السلا ل ةردس أ ]
 تاي اال ةنماثلا ترسل ادن 1 ماماساو كلَ

 ايرت بىونملا اميلاو ىراقلا ماىلو لم جنوام

 ااكضرالا نأ وام ىلع نمر ااوجرسو اان تّيملا
 ثيحدو ىرذلا ١تريرتع كذ دلفي نم يبحم

 لاات اهاخد در ضرالأو ىلاعت 7-2125 يعم

اظ للذرعب ملون رب انابطسبى'نررننا
 هره

 ىوتسا ايان كوت فواَمل ١لكب تئلخوولال انا يسكب

 ئينسإلا نيب جان كة لست تفلخوؤوزالانأ ايباهبأ
 مسايا ايشلآليسرم_الوارنملالا اخ س١ تاب عبجو
 دم, ل خت اكلان اياطسيرو اهرم يحب رورو

 قاخوابع نانا لاكتالا كان ر نيتنإلانبب مج
 07 راسل الخ انلخسنأز يناس او
 صرالاىحد متن تاذ نهاوسم ائولسا

 سي ىرتلاماجحو لاذيسب
 ان اكاد احا رنا : نسل 17: ٠ املا فومجرع يرتنأ

 اثاجأر ارا عاوابسمو نيد كلذ عجار اراوخو

 ومس سندان هيلعو تيربرشلو تلاننوابدلا
 دقيواخالا+ ةبس اسملانيعئرتلا ما :ةمو يتلا
0 0 

 ردم لن !لم.ا اميل ارمني لابو قيالخلا

 007 لآ ذك ن 00 عاّمجالا نوُكَ

 مام



 مالا امملا ةيدكم هتف لأ ملعولب يف عامميزنا يعتملا ةير سيلا
 بدارتح نم رجم. 5لملا,خارذلاو دارخل ايس دو
 رامتم اءازرعو هبزحر هد ادنج جذل هيب :لام يتسم كلام
 ند رمامجا اضيإ انهي دقن كارل لارابتم اباماو تارالان اسلم
 نا ىلأ يينما عي 7-5 يشمل 4 رمجالاو +. .وسسا لان نايلاو ءننلا

 ناوالآ ريل امل نا ءاناق نسف رابنعاب اسوا سدا اياها
 نرسل طرفل امؤطلي نارحا يسمي هن ا انانسح يرسسلا

 .رودصو لا مون لم تاجا تيلشنت امل جاخلا ناولا نأ
 نارتل اب ةفط ان ىئنيسل او ن امإلاب منالام ميلاد مالسلالاب دورشم
 كهماارتل 1 ان بج كر امب !ثاضسح
 لابزسر ةفتحرد ا خبيإ ياا اح فصب نارحازسك يد
 ف ةراادوس داسلا سول نامل اكعد سدس نسحلاد لكلا

 >مملوت لكذيزامتبامد رانل اورنج مب دري مالكا
 لاق جلا لد يتحرل وكلا يامر اس ىياذخا مم ةمعتلا"ي
 كيهالابل اا ءىيشن ب ملل !جبهئزملا
 قبس ايت ميل املس امل ةررح لا "نسب مس مزبحو تسل نمسا
 يلاغتل اقام ملل بينرتلا نوكأ معيالرش ناد نينا نان اكرتل دلل ةوسويولانن لوف ؟بيترتلل تسسشل انه م ةايجدايبأ نانو اهيل يرتد اهلك انحأ ناياع انباذهو
 هربع طع افن مدد أ يد نايجدب ائدوشراناسلو ئنبع المع ما

 كردي اموزم سا نا ثيدلل اجو كلب انك ردقب ةرماطنتم
 ردوا قرط أ نيدجلا ءانيدهو قطاف نيت هيلع كدع وزن كيلع تيرحابد لكلاسل كايزان نا مدا نيإأي
 البز ينعي ةسقمل !يكَداالاف :لالشلاو يدهم او هابلاو قو
 لاقق يام نيبو ايد يا( نقعلا بز وجبارثد ملام قفنا

 ىلاعت



 ةموسبس يخوي يطاوا سر لاذ وعل ام كاروإ ام جلاعت
 انين ود وحلا زبسلاو عاج يؤ ىا

 ونينكلا برلشلاو يضم هرثخن.نس بازغلإب هدي قل زمنا 3

 د: كيالنابإلان نال بينوتلل متين بإن إولما نسل ايمن اكمكي

 انموس ناك اجياد ليمان ب جرا يدرك ذ (مميلع مهقتي نا

 اسف قيال انزع اةمعقملا جْفبااو برثنل هده كشن
 ابننا انيئرت دنا لأ: لما ءيفلواول الشم انه جانو
 يي ع را اكعد ساس: كدا لاب رث اي
 ره ايدرم لالخ ان اديشن ل قرشا نبا
 ةناطنه ارك ةبجد نبا لاقاكملسز يده وسد الاسم ىلع

 ١ سس ١ ايين أ 1ىمل عاطتنإال:
 ةادعيسمم ول ناي ئ رتل ديب ا منن) ناناز# ويس د 1

 ال ىِطْومْلا بمكب د لات : ةيالأ هيل ماماب ماي
 يوما هلل فيرطف هنأ ا يعلنم العم اول ع

 كيوسررايقحاور اجا هيام 5 اناتناهتادب وهمي

 دا ىرلطرخيلبا ا امه
 00 ناىفنت طرخنمملا 7-2 باول كتنالوءو دبع

 اولاك نجلا ف اًمانلاخ كاداتامنا ذافاولاز مكاو ادمخ تاكا
 مدينا ىرتشا ميجا اتلزنف لْيمستالو زيبا خيباوي

 ساند قومك مدا عباب در عسب ىلإ ةضابس

 نألات هنا ؤاراقاميمعم :نجلارخم افاد كاطم !سسااناذ ان
 توكل وصلاب مايل ميظرهبأع د يلع هشأ ٠ يصور اننأعنب

 "لبن اغايأماد از منازعة نامعوت دهام كعك 1



 رجالا اهييش لعوامؤن درو اين هارامىنبج ةابنولا نسخ
 ىم ناأررنز اينيرشا نوف مب نب اوس اهلج جب وما
 نال يحارب زيدا ىلع اضبا 2 نيالا ١ هيدر يعأ١ 9 بكر
 نيك سا ءي وريح يبا هربص ةواالارجسلا نتاع معد
 ام ليام يدار دولي ناك هم ارك يوكل ك هنا دارا ان هعئاز ارحبو هريصرو زو ترسل ةزجلا ملا لستو
 2 نون : انني تياعاك:مايّسل مون لب تاركيسر دال داك“ 5
 2 ىذتو ميقسل هم 3 ( قاهيد مب اينو
 َقويملاب 2 ةنملا 4 |اوله 5 يو مااىاب انتكألا كيطدالا في ةةييانؤم ىارف مسا ,”لوتقر 5ك ميلا
 مصل ماجاب 0 مين شي ضرتلاو انإ انا
 ن.أامر رشم باث نودوك ركيجوت ال اهل اردعب لاق
 مرسلا مارد نم 2 ١و ين يا يهدم ضيقا مود
 كيما ةردعبم ةذارنصلا مادزدو مك لع مهنا فص منع درا
 تل'اعردوما لوب ضرغيلل جرب مرتلا مردو رتب ضرفلا
 اناملك ركعةنب | صرتي لرخانب نورك مومر لسا عبس لج نم
 رج ا ميل ميع اقام موق ماو انو ةدياز كاملا ل يلعانبأ
 ملاووك .ينخبات هدم ولبس ]باسم اناث لملاناي ماي يرإع مدن يسع رلوسل ايجي رسج لاو هوؤصلا نم !ضفا ققرتل لامع
 لو / يو مد 7 رح اوتبسلملو :ءاخوم اره تسنلال ضرتملاو 0

 لثيدرل اوم ةقرصلا ةرحيأم هضرتلا منذ ةدابذ نايفجالداذع#
 لبرج 0 لع سايس لماما تزال تي ضنا
 درا رن لل ا نولا د هدايزلا هلع ناس يدك هير وجاد

 5 "ردا نم رصلا بدو ال دضاصقتل اياغي لاو ةكدصلا 5
 : ويتم هذ ليا نال شوو ولا

- 
 ىيص



 اجاهنحأ ل فع امو تمانوذ .سانوتب يذلاي ذ نس جات ةاقشيم

 200000 ١ع سل ١ ف :تذاجلااى نيو وا

 اجره عانت يم للالغ لات سد اريسلد ميلع ي زاجل ن انالا
 نزلنا, هزم املؤدبا لال طل واسع ماكبايطلاس مي مدعدام
 بقتو زج ىوس ىرس)4تلرصل) نبا ينال اذا حاصل غ اسم
 ”سمافل موتي ٍّ لانس الا يوم د ناد يذلا نيرب داابييباه#

 للا. دابم اوتسأول يبي ندنطلت ازيد رفرلا اوناوجربام
 ب ُد نام هربا دفن احلا ةياليلينرةعاطلادربل اناا

 مهارشع هريس دعب نك مهحاكب انيرط اج أم مساد امم نجي دلل
 :ىيئاموي ندا مال عمد [ويلعس السريال داق نع

 بركن او ليطانبت م دايل اميوطت ل ١مدازبااب
 كلا تلغاما يشن مذ نالذي دبس دايم
 دارس هيا ٍيلتْخاو ك ثيدحلا دنع 0 ديول
 نئضو بدا[ مسالا . نان لا وهل بند ضرتمل خس

 "ماسالا وظل 'ةكادصل اوعلِينو ةيجاولا ةكارصلا١
 ٠ لاببتم قاوبطلا ىورادوامرتنالا نونا ضرملاواضرت اربع
 ا دام جارحدلا ابا اني جين لاه مسايلاص يبل ١ ل انف ضزنلا اشم ويلا بد اكاد دحر اق تسخير ل ى للا يد نم ٌتلؤن ال دا منع يل اهت مسد اوظر دوعسسم قبانع
 ميسم طياحور تايوتا يف اف داقن» يب لد انض كرب لوا
 اطال م عرخال اق 0 لاف حادحمل ا ااياحا دانك لام هلم جايحيلا ماو وطب احلاذ قب اناح يبا اجرملم كن ةياننس
 ركل يميلاع مدا يصيب لان هرمع داز ىتل تضف جاف
 فقشلي مدا ضرب يعم :ليتو حاره لايف 3 ور قدع نم
 بروما رممو جولعاملاو يجاولا يل خرم دددأ ةعاطإلا

: 



 . مساك وكبار و اسناد ضلا خا وم لو سنن هب ةسراٌسن ع اسسخ
 ََن اوءزنتا 5000 قفنا ام باوث وسويوت تمل ,ىئءاضسن ةعسالرابر

 ىنأكلا لعن نمستمل ا اذه يرسل اك اف'نعض: اوبس. ىلا فعاضب
 0 تاب 2 00 نال قل سا مبان اد هتالوماذهد

 نكاد اهموأ ذاق نال نبض و ١تصخلا ب ملوك ذوو اكد نم يونا

 ١ 5 ةرهوماب نلامت نين>وتفم نونو معز انجوولولا ازبانج
 هضواو مقود رحعم يو هش عجب استلا ىدو دع اقم ثوب ةرمم

 |:د..او ملوقوول د حج لعب كابا انل نيل ومب اهب امراذاو
 يون از فلان يوم ا انخاو ةدحوملا ابن اب اطل كامهرضم
 بلع ةمؤلع مل لوقو :ببرسل لب اءارمو قاب عجومم ةئنخ ةانكت
 . 111 ايم جرجالٌّوح يحد نبأ لقاك لع كضر مام ارانلا
 2 ارا ةاقاذا ةمايتلا ما :اكذاو تا: ذنوب اها

 وطن ينك يا اص رخل بالى اوسفن ا بلع مدنا دما هشج ان 0

 ىئيسلاب شناسح ذو ميلع متم يش ةمردل نييطلا

 ؟ةعرد ككاو اقاناد مجد شين يال يأ ارئاو اد ةلمملا

 اذا! ؤكخي ١ نافامهم امين ممارتلا ملاكا 5 "ظاميس

 زعيتنلا رجلا ايازل او.ةمولنلا اوي م .هاوعزم مىيلالاذامباب
 ءلارونم ى١يالوعففلانبلاب ادربسل صنت :ل ممم نجع هرخأ

 - افشدا نمو م.ربخع دانت ةيتاجسان هدداوإ ةهطخلا نم

 قمل سب اياضوكو يبجا نع ؛ و :زاذل اوما ا امه وم. نم

 0 هر ل مفحام الصح الداء وهم ءارام يا لذ عسباب]ر مذ

 دو ةعافشاو ميز موقف ّنادنلا ادررتبل لككذ ع نئنار عزجلا

 لرانكلا نأ ببسمر اثلا يلع تدذمانا شياو دما مان اومم

 يذالاولما نو ذؤيو هيون نكم ادع
 اهات اَنلارانلا هنشإة را



 «هإبلا.ختدر مبلقل (مهيطنرثمابو ين ؤسملا مل يرسزللا

 تاس .اضبا مهلق ىربطت لال ليو يا كلذإل يانالا و
 4 بله دب اياسءولؤت نيؤلا امانا ةفانفأا هبابإدا

 0 هيفا مروع طمع ناتج
 تمر كوس اهم ززنا نب ح بلع 5200 نم دب! داياون
 مندا 0 اع
 توب ذل ا'.ارس لأ وسدل اكاع ورم مس الام الدب
 رولا كلن ءاعإ يلم سايس, رار العسل

 ذاق "يظن لوو + ميضرع « حس اس اوس هنأ ىلع ساس عاطنما اى

 ميسا امزبزل 0 ا ا
 0 اا ميله بدات منم
 ويلك س اهتم 6 ازيا انهن ددرافلا
 نط مارنبا لاو: ما مإم ابنا باع

 يامه نبل نا اود :عقدرتو يبس اذونونام دوم طمع
 رس يدا :نالرغت يراطتلل كاما هان ميذأ
 ادس ميال اركز اللاب مي لمس ايلول كلام
 ةدركولار باسملا مجول مالساب ماسيو بلع سد ايأض ياهلا
 ند يزل يرم يام الكوب .ةنلضفلا لايقل

 بوتس خقح+ جرم ميهفل ا مارق النالا فيرص ميك
 بارو رولان لف وابيتدرأاذا الاب سحب يس
 ةييملاو اولامزينبوتتل اوراولا خا د لدي ايما نركم

 جرم ١خفب رمصملاومو لاما درت دريس عدوم ةنونملا
 قون ]ينودومصل رص ةلحملا»ىا ةلددلانيعل اعف ذو :لمملا
 نوفا ا عافنمالل بتنا شتلا اهب لقا يتشملا ن اكملا
 لاالءا تبورلوا .لىولهل ايزطلجال نعي موش اليشلال



 ءكمعلاطملوأ ءلوقؤل كلومنملا نبوضوملا ران انفالافهارأنا
 توكل ينلا از عيفمو ملم نارشلالا ينجب عالظالالجال يا
 .لزاو نيوششل اوواولارماب نب وكسب م افرحس ا يوئلسمملا
 ”اعسملار مل تيل لغو ارو !كصحلاب قلصت سايل روك نا
 مجاور ف وسم ىلإ ثرمظ يالا يمان وكت ناكر
 ضو اىنعم د طابلاىا جير ماللا نأكم ةر حولا بل ابوالسسم
 علعمل اا رلارسشو ةلىملا هال أ مانب مالافال انبرصو يولاس هب
 هريبعو يووسلالاد فييعرت خا انل ابو تح ئاننلا الاب
 للاب سد ب كَل اياعام: يرجو ام لرح فصوم,
 مدس يئسنيامو بيجو ودم! يضف نم يصوبو ضقبإم
 ا لكل ذ سم امش سااامواط فحل وللا نم

 كلل ذ جاو هرمي دو هرمانم هدرا املعفزيو هسا
 ةدجان اللاب هارخ واع تسلا المال خر رتغاألا
 (ياغلاى لانكوم اسم: ارد انما باتل ىحولا باتش
 (يسلج معي امن ناعم يلا مالت امطوشنلا وللا نم
 للذي اصريزملا باتنة: ثابلا ب تاجاح لما جفا
 ب نكل هرم اظ ولع ومر لآ ذ نماجأبو :ئعصل اكيد اننلاو
 ! ْ نمووى اغن نيالا هبال أرح مسمامجو 2 لاذ

 0” الل 00
 نانوالثلوت نرحذأ هاند _للمل افيمنمالا ليبي
 اليطسم ىبلوى!.ليمأ/ لوثمل ال دوددوبرظل بت اد
 بكل ذ ن وكل احر ربا واشب ابزع غب امتددداو الذاع

 كلم نحاشب نل ب هزرم اشداملارابظاو ندانم أح
 ونمو ار ابظار ىح تكد نكب ل ناو يأ الاو تلد باسو
 جماقلاءلاقىل انو مث اعيسراكذ زتس ال او نتراككا نم ينغ

 لحام



 رايت نكانأ دال ناد الاه ضامع
 تاثكاب 1 دق ب كمل اردثلاو 20575 ا

 تبان ن معا عرذ طؤنح اجوللا نأنر خامات اجو ةثد
 بع اره او تاومسل اقلغإ مذ همفاع .مقلاذجو
 ادد باعك دحات الشال «ايهاب نجلا جادا
 موق مئيسننملاعي دز 6 ة.الما فت
 !عوللا ]وتمام 4 !كيلل انساك هيف
 يي تلابهنقا وهو حوللا نم خس اعلا
 "ئزل اوهيومرفل أوهيا ديا ايب ةفاطعأ ا فلا

 يبافت ساد ان اه30و حولا «كيح تاما
 يبلع هدد اواضرابم ا

 ولهخنب أوناكو كا ذاواطسنلس امان مولع باطل لدزنما وك ناك
 ماقو يم لنك رت باتكاذتزلل نا سارت ان شراب

 بانث جا جاهل نا هدلاورذلننالد مثلا بنان
 رسرقل ةنرض ايو مر دقن عبالا للورد تبسارف

 ع لونملا بلا نايل رمداجا
 ارفزلاب با تكنو ديفا م بناوعايع ل اي

 رم انار# نااول انف يلع مدد اينو مدد ! لوس رمياع
 م الك ذ يبس اموادع ءعالؤكرم اب من مويبلارماب مباوصا

 ملوعب حارا ل از. هع مدد ا نلننن لوقا

 تقم ليج يهيئ اتي دا منخييصا

 ابر يسن ضارفلاو .ارك ا ماب موعد اوي
 ينانع زال اكو ليننالو ى 0 ات

 شو ةءاعسا اد ]بالاول "0 تبيداشب أم ساو:
 ديس .٠منب رن عيكنر املرراننل اذه: ىاع 8

 مون



 ناتنت ةنطتلابرما نو امانا عنص دق اذوسراقعسببلا

 )دواس ميراتومس قلخواهروصن كلمابلا هساشعب لش! نوببراو

 طيواص ام ليز عمت ماؤنلا ماركذ بير إب داقرح ابيظعو اميخلو
 0 و اطاكم , ىعم بدر براب كام الويب مث لاما

 سئتبالورماواع ديز-الذ ةفيعمب للملا جرام لآملا

 خيا عام ىلامث مسد اينير دومسسم نبانعو اسم هجرخأ
 نط لدحا قلخانا قدما ةداصلا ومو مس! لوسو

 ةفضر واحد لأ ةلكمم قلع نوب مئاموب نيفيرا ممأ
 ةذزر كيتا بر اب كلما يبل امدد ا تعميم أ 3كم
 بك ذلاون جورلاه يد يمر مناد مسو ا ابشتيَو لمعو هلجاو

 ] ا يحفل هازل هيل ركدحأ نا هريلعدلا 0
 لها شن لادبف باتكلا»بإهقبسيف عار ذا اميسسو هنلب
 د وكبام يجراشل الهال 4 لوس ملحن اوابإخرتنترانلا
 لوس يم باشكل لها بلع قسبسبإد عار الالاامينبو هلمبب
 هل ىى :نلاو تبدل اذه تلفن اناءإخيبد :ثملالحا
 انلكلا او:داهسلا انو ٌةءدتم تانرالاو لابخا ناب ن اكرص
 رس و لزالا هب فاعو ىلاهت هدأ غب رناعرعشا#

 هيسل ل لقس ن !لككتسب لل ذكرا استنو امج دايز
 رجح لمل ضفة عمر لت دوا,بعس ىتشلاوايُس
 تيداجخلا رح ندب م اسكر فلاب دزترمجلا ]منا
 زي بلو تي قاشيإام مسدااو دج يفاغت هلو يبو

 تاما لما
 مثعلا قبتحراهرمجعر

 0 نامرد ا معاذأف

 3 7 احاذاف يىلاعت لسع هدهنوأ لتو كروم



 دز تا ل اج نايل لكذ ل دخن وم دقن بالو ةعاَس
 علموضف# ثيدحلا :هروايعاىلعلا باجإو سيشل
 نص نأ امه <ب اًحبوجابرولا 2ربرن محلا

 هراععو تاعاطلا قم ونلاب رغد. ارجلاب: نوي :دابزلا
 ريغو عاميطل ان عاننابصو ةرحالأ وب معدن اع ميال
 30010 رمظم امدحلا ةميسنلاب نام ىئاكل باولو لذ
 كابالا نيب وسالم حيزر معن ! ظينحلا حوللا +

 0 نوحرا,ل ديزايإصو ناو ل
 ملون ىدمومبو كلذ نع قببس امم لزالا جددا
 2 نيقول وأ ربطب املا تبسم ابونإ تشيواكسإم
 اهيا ديول وأ ةزووبلا ينسل !بالئنااماوةدابزلا
 226 ١ دو راد اناا اضبا وحاظلا هر وصيت

 2 دنت ؛ؤوكر صامل لك ذلو دانا لاقي اقل انم
 مما دئز :هاقسل ايلا ةزو انما! ن مبلل بوب

 د اهدسل نم ىلقلش تدر يع توميذ مدد ابد اًمعلاو

 توما ريم :لاحلابرابتعالا ده لشحا اوةوافشلا ملا
0 2 

 مالا 0 ةباتكلارت "ب اهدومل لاو لرسم

 لك ١ 1 ةمامانإمئاهحاط : ىلع يالا لحن ماىلذلا نك
 قررنا هريس !اشبام ريزمم طافلل ارمءاطمييضتقب م
 رذنااو نإ 5 تايد ساشلا» لوقلا نزكمل اد
 - وى تيبل اب ثوطب ناكمن ابيع انعانجو لير

 (راوامي ٠ ينبت اذ :داعسلال ها ج نحمس لل
 داعب ازا !ينبتاو عاف ةواسلا واع ىلن 0

 هدو تاتكْلا 1 هدندو تيتو السن ام أوه كرأذ نعحملاو

 ماس 9



 نطببا ١ :رودشو تمول اهل فد اقر دومسس نبا نع لشن

 ل طل م اموب امو ل نادرا

 ى شمل يكذاز حاسس سيشمل لادم
 ا ةييا لان كاثا هر دلا 4 !نهءدشسمىور ردرد

 :تمافاس كالا ارخا ف املار لراس رعب اي يلف ا
 7 ةذلا باتكلا نسما :ماسلا 'يفضم بلل ند

 )نم اىلعل نمو تيدي و اناس اما جفاف ءريبعرد ١ ادرطسم
 دا يم ا ا ةيالأ

 اجا ادة ! زد تاماياووحلا نم
 55 اليخ لحرتو ماينلاا قيل نعاضوع
 اهلاهنجيرع سا وعادرممل أوكأو مداه كامعا
 تاحاأ لاقل اوت لكس باتعالو ب اوك بدىتشللام
 ثاحهو لكلا ملك ذوو تيرحو تلخد ت تبرشو
 يلهلاو تلضلا خا نهوابافعو ابا مظدام تبدو مسد

 2 ,نامأذا يحك ذوتلابلب
 حماطت دل لج لاو ابعت نب كافو باقشالو ب اوناند

 ,تعاظ وهو توي مس ةعاطمإ عب]جرلاوه تب

 ربسسجن ب اديعس لاقو ,لجاوكلافو تشب نلارسو
 انيياع كيد 5 تبِثبو اهرذغش ةينانع كش ةايرمايكسار 11

 اشبام ةيوتلاب بون زلا نم داو ةمرذم لاقواهرشفيال

 ايام تناووك ىدسلا 0 انو ثنانسح بوتذلا لدم تشع
 اهطمطي >جاورالا ؟ياده عيرل ا لاقو سمشلا 20
 هاشب دارا نيمو لَم !و ءاح هتوم دانا نمل م ونلا ره ما

 لكذوا سيسي اان البف .بحاتعي أ ههرو تبا
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 00 رخل اهكح تبا ىءاحع ةنسلا ثدمساذاذاوفحتس

 ا ةرخآا تشو ايدل ا سد اودي قو لبق ناسا
 ذصلاو اهدلاباصوح بانكلا لسه لال 2ك

 قس نمازتعإ اشيا ا رجب هادا خيتشو

0 
 نانكاد ايانل( (رعنمابه نب كاف تم دوت بلل بسنت

 ى نام انَنْلا ماواشي ام ببد تب .و ,زماشيبام بيااوك '

 هب تاللوط احول هيلا ةرطغ يورد ءلن يشري
 مذ مرد تروق ابنم ناشف د مل اضيبب ةرد امم ماه ةبامسمت

 هدعو تبئبو اشي ام وجم :طخاد وشو تياهلل مويلك
 000 تاتثلكلا ما نعال سابع نبا لبس و باننكلا م ١

 لفالاماع وت هلماع فلخاو قئاخرم امها ماع
 انج ةهوسؤمل !مالّالالفلد ' ب يطرتلا لاقؤقق
 0 ملت مب + يتلا !ابامزجزفملا نه
 7 نابع نبا ريت نار ز انا نبالاك

 2 | بد !قلخام لوا انا ثمعو تعرثلا» مرمخب
 له ضرال طشبك وللا ندا لح + تءاشلا مويا نبه
 كنا انداحلاب كرش نفر[ تبدا ايونل !كرشد هرم

 تاب نبا اين 0 ا
 5 1 نالت ثررطسبامو يبول ادار

 رس باوصأ كان ا ومب تاهو ينل لسن دايؤسلا ش
 للاعب يضرا امزنفو ضرما تما قلخاكرابداكاو

 واق فا سو كم <

0 



 فلا كومنت دفا ثلاةيوجررا ءلاروئرسودرئلا نيمندا
 هملردن مذا يلع كلملا مكرارنإ مدر ماك

 يبس امظلاهف سو درفلا حب دالع نم ضخ نوت اي سا عرشاذ
 ركفمساف ثذاهلا روكملا ماس نيب اًمعضوم نساهم

 ُض اطّصا نم :جي اخروئل كلذ نورشو كمل مدنا

 سشنن اذاذ ىشن يب لك سفنلم منومجلاوب ا نقاسم

 1110 ان ل ةو صال ربع سقت تان اراب
 ا 1 عبس طلفك رغد ,س قلك رار

 ش مداخل لافتا فعل ايوانّل عروش ماوق ترقشساف

 طلاس ناقرتنسم خحلل نكبماذ [رخد وب نكشش نبا

 0 حلل علدوم مك ا توحاومو

 ا 1 0
 امن امو .دلالفن ان

 1 ' أكف ي وك نأ عجسس
 لان هبل سوسوف شيلا ئميظيلع يذل ان يحلل
 مدد ١ تعبد لكأ ةلسعفب ناابلول مار فرم ظياع ان ىردت

 توجلا مب مام د لأ تلصون ركم :تلخوف باول

 ىسن يإ اوف بفك لاذ تجر اعل ك ةاقامياممدداملا

 قد ثم كب منا مهل ظلت اعمل اهيل نطل اغرب

 0 ا قمر ألا ام

 ماكتبا سنا كرية مما دق وكمل اماذ

 طيرك د ااتارسابن ا اط تونلادأرأ

 رضي رسوما يفر نمهل تعدإاذ انقل رح

 بسشوذلا مان ءلاو وسل ريس اوه]قورسانو

 لايبقو شرالاو امس يسل انسب ,امدلوطروب س مافومورلا نلا مي دينا

 نأ



 ص 3 ١

 رجل لاق ينسنوشان لات مقاس نافع ادا ظ
 قرع انأو لآذب طونحا حولل مولل ايامي ةمايثلا موب ىلا ناك

 د ةدددط بانو ونس عشية ردا ةكرإلا |

 ماقلا كل ذ ىلع مافل !انلمحان ا لباثو مد | يبل ايها نم

ورطسل او كيتي مل ولي ن الكف نيعملا
 اتم

 تررطسسب امو. عمال وليو ظونحلا حولا ة:هب ١

 7 المشين نسجل عيالا بىاانبخ هَ ان لو 32

 ةباقكاب او طنا ماس يني مال اب ماع "يزيل : دوت ار وزملا

 ةباتكلا ضف يلع ل بيل بلع مااا نعال

 نجسو احح نمو تلح ايدول

 ل اقاجدلاب رلارما افسنن أ انعبالب , اتنلا "ولو ميال انمو

 0 1 تملا اول :ىيلاع مسد انس امس مل 0

وثبالو ناللانع بون مح
 

 يات عشان بال اناس نام 'ّ

 طع عساتلا ماعلا 2 ن تلق( اخس نم عساننل ا ماهل

 يلا ندم ام 0 ضبع 0
 فروا م يللاددول 3 اكل

 0 ودول نبل 0 ىاقلان دلل
 نادل فم قب هلا دنيا ارسل قال اكدت يك رل

 هيب ساشا لع لا هنر جاما[ ولس

 1 م اد ل دايمأب واسم ن ! مههان'

 دامإنجال ارنا عمو دعبل اللد بنك جالتتل او عاوللا نم
 ( تمجيد واسعا قلب مرتسلاو دامها هاروت

 نشب م اعنا جون جادنالك[ةرادتب امل ةشاالو مر مأبو



 ردتنب ىاردال اب ةفلاد برخا ع ماعلا شتان نالاو ادم ج
 00 ظ يا ائانعو ةورفل !هذعأؤب ١ مرعو بر هل مدع هدا
 لاونج اوهوربف وتلا نمراتإلا سىشملاو غو
 تيا : يدااقل زنا ةذنيباطلاىا:لكسلار ةيظملاىا

 . ابلطشارمع نم لوتب اراخلا موشن 1
 رمبكا ان ارلاو 2 0 فرعا 0
 تارذلا <. 0 لكسابم نباداقعراقولاو ةن اضل اؤدملا
 ث وركمل او نماشلا مجولا رننلا ةروس بيلا نب ميسبارط

 تثلاهم ءاركزي نلهشيإامو )اسلاو فوذرل الع م لكلا
 2 ناقلطصللا نرن رش ةرواتقملا ب اتك :ل اهرشملانب 1 امالأ

 ذا ليل ب تا نو بان لطول لل تناةلا<ب <ناميل تنإطما ل ركر تملا م 1-5 ظ
 ١ د ! ىلا تراهم موسم لود دك ع اوما
 كلاي لاك وشسل لا باتا نانملا ةردس ف( نماطلاو عيسلا
 82 رذدرلا لامع ءاملايرار نبرهن إلا /33 ليرمع ءيذ عمس
 ظ ينعي اقلل تحوم بالغلا عامسو ةيررلاو سرفلار
 اذ و باطخلا عام عم لآ 34 لوتمولا تسلح يمحافللا
 ١:ئادىعواتللا شح و هرش املان الجال 4 عا
 ارك الجإج وخلا اذل يروةافرل آب مام الا لاس واخ
 0 اا | عراخم
 مهلميد اياسم ءيّتل ملبس انمرك دون م انلاو برك :'

 0 امنوا اجينرمل ]
 شم اند اة زاسلاو !يجنلا ةردسربار نماثلا جارصملا
 تلمس اى ايون اومءو عمسسامللا جارعملا ةيسازم م

 موسائلا ٠



 لبهوزع سال ذينبحو نك: نمش يلارع ؛ ارورةءسانلا
 تل اكو باطلا و باها عقيبو سلال ماب مايو سدقلا خت

 ازال ب كارو هلا امو ,الشسوت ب اذ
 1 رسشاملا ماعلا لييورشاعلا جوملا حني ةيسانملاو

 أد !ناكبلارعال ذأر سب أما خس نم

 يعل واسباب اهديسإ ياذا !ناانلكا ماعلا اذه ع
 +« فاسملا ىلع ةينلام (تاونيبلا/امأد:نرعدونوو
 اًنرلا) ١ 7 يد ناكو تببلا براك قائلا افللاو

 0 او نم لات ن الاوانللاو
 ١ ةعيرتلا حورلاب حيرسل اواشرلزراد موافبلار و

 ا هانصمهانالدب د باقل( ءرلاوخارلدملا و اقريمل ا
 - ةعضرل ا ةلزنم اير ليسو الاد قا صلاءازحلارعوملاملاو
 ومر .تلخولع هدد ا اتت ارحار ولالا ىغتبللا/ ينم ا ثقيلا
 لاهيس هن ارماملا يصد ؛اهرو اكمفاسسو يلع همن اياسددزع
 دبعلالا فشل يلا ّىرفرلا:لرممل ىو لبس ولا نم
 ا اوما ابعنم
 لاير ملا مالك يجن ١ قيوم نط اخو قدسدم ءلماو قفلت
 يعادل لاي ليوا لموت «يول نووشتن وفقت قامت كوم + ؛”كورسنملا

 رمل أ ىلا جت املا رمملان كلوت رخو 1 ففرلاويخ :
 نواس 'درم م ماع 0 كمل هدومصو اى دورع

 سشرعلاملامب حرم .. بمس ايجصدنأ ةتباثلل ا جأرمملا

 تنتج ابالالصا يرو نادرب مل لمللا لال

 0 لاوس .. نينملا ةررس وأ .رديزع دن أ ىل مق هنأ

 ىلا يدنا اان فركب ةرسسك ا بث داحلالا اهلا
 زث؟ رده فرذرلا اعاو اوطنم ملانا/ازب بوست مديد عيس ياوتايسم



 سضاير نردرلا ل يذ ردم إب ني ساه هلو ل ورسنملا
 لوفر سابع نبا نع و طسملا ثردرل ا كينؤو :نلمجلا
 ليشورئرمل قود رضخر ل اجره ذو كم ظيسلاو ىلاجملا
 ترمب اري سرع برت لكل بنو نإ ارزلا )بدو قنارملاا
 تيب لأ ةباهسلاب دال أنام هذان اماد ثرشر ومن
 تيشلء امردعر سن انع ماحب يبان ا اهاور ْيلانرلز يم اميذ
 مدقلل قابس ارمء انك .د بلع بد اوامهليربج نمرخأا
 2 لرد |ىلامص مس ىزل يوتسملاجلاءجررمب] مدام سلق
 :قالخ ا اهللرزمل 080 عجسو مالو | |فيرحح هب ميك
 نياك و لالانب رمح يبد ميسب يلا يوناسملا ا عس اًنلادان لا

 0 ل عار ورلار نرد رئ اد شرسل رش ” اهلارارزالا
 اممم تمل ازب لمجولد سدا يب طش
 م در ارةاجأنملا اواقللا ايدل صح جلا سونا دحوم رملاعل |
 لق هرب مان ارتد اذ دوار نب يزرلاو ولات زحو
 . شرفلا لأ مب جرم ماك بلع هند ايام 1 حدب اشل ا حارسمل اك وانا
 مها أ متقفلا ا اووباسلا متولاازرل ا ع
 فيرزتلا نيدلاراجم هنا ماقال عب مئتتل اى قر
 ىطو نع باعت مدن احد “ يلو نيوز لابن
 دعو د 0 دكا

 0 سو بلم سالت ايو ا
 عااد باك بلو هب دسسإف ملعلب
 رمح ب كبش مخرعا و 1 0 .وريلعس أ



 ا دال ةزواجاماراهز اجي قابسفتلا دس
 اكو امس ةيايمدجر اجل ا:ددواناودب شي ديلا همت

 الا حملا ةلمملا نيبعلاو :موعذملا :ربقلا ةانشملاب
 ا ىلامت ننأ وانيلع 20 يايولار اسيالؤ جمب نحل

 : دوب نمش لولا هجم طذجب تي ار داذو باوصلاب

 - 2 0 را

 ا م ثيدحأ 001
 0 الجرو :لشدلا تاو ناك و

 دو" ىد و اي الذيد 1 1

 عشب ىأ طلال ادت كيد ادايأ ب 0 ملطاب

 0 درس 78 1 ثيداحألا

 بو جارملا ظيداجا كاذب الاي نال وأ
 وتلا يوم ليا ناي. ةركإ دس اراقب ماهم مك

 171 مل يازمىاجاو ايبا يلعن لا ؤزراج

 ربا ىو يلد وسن ايان !تنملعال و تبالربخ لد
 اسس اهمعكشب دج هدب اهو ىلا

 (هلتخاءااهرعو اولا لدم اذ 8
 انباع 0

 بار .و ميل ميد انأمجمب هس دروارمذ ١
 نبا نعابشرلاو !نبباءاورزئزلاربخلاو!اهالا ْلشرملا



 8 دحر رملالسو يطعم يفسد الزر د اذواخلا
 | | .ميمح ب هاو يدل رون :بيطمزمس و ورساللا#
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 2 اهينلكد مردعل او تملا مرعب ٠ اوسارجلا

0 



 .اينذل تونوهورجاقلانددومبف وينام ابلئاعس
 : امل او تباذو لكلا يت يي اجب

 يل جو مئانراو مداحاو .فلخرتب نب

 7 ىذزلادوحوملا افلا نادت ا عاطاش ثا هنتنحلا

 000 ابا ملي

 ترا سلا معدبم ىا دا كسك

 ا يكلانرزكت نع 0 عادت او

 انددحول ا ملكي يذلا خم ادا اريك او :بظفا اياد الجلا اذ ب

 يجو هيأيبلا مرتك اركآلاو ءتلخب بيبلشلا نم

 نص أنع ءتيظهو تل الج عم ١ ناسحاو ,فنطلل تلح

 ا 00

 ل 0 نض ا
 37 اًبنعلاوب 0

 ل اوجد ادد سادي كب نر[ ارت

 ترهودفو كرالا قفبعم :ننلن انا امن لفن

 ريالارفغيالس اانا لاقت لو بطب هنو دامرغفت انا

 هر



 نيالا انها انعم ئربطلا سرج ال اناشب نكلآذنددامرشثو رب

 . اًمونغبد + ةوكتإ نارففلا سان اف انازناب باتكلا اونا اونا
 صحو ويلا نايم ملالد لالا هيا وكباذ جيل مفاش نلككذ ندد

 كانو اهحاو يكحو# تارناللانأ لسد عرلان ,رعؤاوشم

 بص[ مدنا ةذمىلأ مجرو مع هدذأ يدر يجون امل

 0 3 نبا ميد !يلمم مند ان ل اوحاووه
 2 0 الع الأ نم انعم جبل ماوادؤنسام ىلمانم ياما

 اا ىل ارخل اهل مسد اعماروكدلا ننلاو ون ل كان ويس
 0 نحيل اجفنل امل ةورشلاهل !ساعمأ ايوعدلتد
 ىبب *«ااخاصالمع فروج اختناقا اىللاتل ديف كانمتااسراناا نع

 01 ارخاياخ مهلا 5 مسالا ريش ار وبش

 ةياودشا ريد ١ناذوف ننال نا ئاذكو ديدجو اره

 ' مسلااومثونف يملا ان لويح(ث نمل لاا نؤنانرتلو دوت
 0 اور ازيزل ايد اال دم م <

 ظ 000 رج 3 رح ل 5 0
0 

 ديا تلزن السدو تامدالل مانل بخش ف يع ا

 لول انف لبحر ماقال منن اناعاول مرسال ادابعإلل
 ا عشار ا سبل مق تكس لرشلاوسا

 : ١ 0 ظ

 7 ب اوما ناهز ماد يايا اث*او بولا ب اصل نم ايم
 .تعزعاك نا ةيبكملا طخ مناف“ ةبويوع اس تاماذاةيبجكا

 8 لهل حرب م نامللاب ميىخ اع باو سراب ضن ن1 141

 4 ياي امأرأي كرعل ايودامل ةرثع ادعو مدد انا« من احا عرب

 .دكزدقملاهت مسا جيوابسلاوبا خيل افرانلا خلت كرشلا



 ناوتؤخا تيس ؟. نأ برأي ليسن انا قنا تيم نان د

 تبارك 5ترطتع دقن اؤْبَمَذ ذ !لجوز علا تزغتيبل
 و ؟'تبامانكاؤ لال شدلكب 0
 "1 وحل ريح نع ني امكايبعلشام ءانركذ امهو

 مير هلكر ةستلا هلرتو معامل افتو داس فدأو
 دا نذل اًملخ خبل لوا كيل دجو لاق ناي

 دام ائاجواّئاذ لدلعحو تاياورلاطج
 أل اذدأكتذوهو ملت نبدا ذيع نمب قرشلا ام تلخ
 ا 1 ا اإل اواقلخ

 ! اذه ننوبعا مالو افلا لاقوصاف كرئامتسزن

 00 ماي انا سلام
 مهعاحج ررتجلف عاف هب اب ىدصب ذ ٌنلطمسوصخو

 لكزكورماخقلذخلا درج .انم مل او يوملااز زم طع# عطبف
 مهضعب لون ين! ؤمائذشعبلا يجلس عاش مابرخل من موك
 اناخ ىل اتنيحداقي مخ عح مج ياش أو لود
 دورت مش زئكم رمل ا مروسراخا جا هدد عي ناتلا

 بابا لوزنوةكب اكرم يد نال ملا ع

 سلوم -لاقام باه (يونل !ةنيدمل ا ةزبلا نول وو

 10ش ا.نأ نول لب بلع ونادي اوطعا لوني ارملا
 سمنت اانا لل عشنل ا

 00 3 قرا ديفا كيلو
 ضعل امل اماما ين قيطب است. امزاحب مونغب دْنملَو

 001 اج زي يحال ءاطخا ١ نارك

 يع كين تيرختشل مكاو امان لأ

611 



 032 وأد يالّساؤث ناس مانا 0

 دوق زر مهل همن !ىفص يفص همن لوسط اي ةياورةو

 هبادراند كذذ ١ دقن نو تاوهملا امن تماس ا

 نام لاقت ميد نيام شادنش دسم اهعسر طبون ىشا
 دعو امترمد ١ يجرم ىما عم كبان بادن دسم
 لاخب م ريحت ملجلو لم الص يبست هسارئرد
 نإ ول نير هشافر اهضنتخ أ نيتيبادرل نخب اعلا »
 يبتعد عطل نان !نم سفح او نطل نرحب إي
 7 معي ١ص ا دج عع ءأهريوبو

 تع عمون نيس جل اكد نكي لور اًصتخاأل

 يسع ايوزرلا تاغت هدإ 0 !السمرم هنا ةيمالا
 اي هرثلل اركذ
 مهل ا ضد اًصحارخو ل دس 1م 3

 اًمهنمرد نول تاولصل ملا ناك ط 0

 ظ ت1 مرن سلا واارس !ليلباصخ ناك

 . 2 ا لدم: ا وخمس نلف
 لمعمل ًاتاومسل اكان دخل ةليدلا لن كارم 7
 7 اتا ياماو سم اان ابإةدزب لب ترداطمارعتب الذ ماقلا

 يأ المرحالا تقلب ن1 خخ مكارل اع

 لايتناي ا ريناد

 ءةيرعاطلاى ل (طياول مهل 0 خادابملا
 لاكمال نيف ةنودوجل أو ا

5 



 تايقر تال يزمالاببملا
 اي ارم ةوناو امني امان نم ةرانيللا تن اك نذل ةرمملا
 اج هس ,دتملا كحال خدبا# مدان: طابل ا ةرحاطلا سواد
 0 طيري لا ةزحلا طي دوضحلا يعم نال هنجوب يتب ىلاعيو كير اس. ترلا نإ برا ةاَجاَيماعي كيت ويلا ةامجج امخيب ةبسانملا ضخما اريطش ول عوني بأ«
 تي ملا يي مميدوب لدتا مديد اكلات انصب تلم
 لرتينازصلأ م ةارقددعت غيجانسو ما افنإلا هد ايزو دل عب ميلا
 وسلا ران ناف يرئع اكان يدعي دجانملا هند ا
 نالت 1 نالرابت قيئطب , نأكل ردوانت تبدلا ب لادم ىلا
 لونك ا تدو.لوا اهدي اة باطل واعد زمال, ب اطخللا : غيوتيل ارخا ف اربش كابا تت وتدل وأ 3200
 لونطنر تكرمون :دابنلاب ضخ كاب يدار دش كلب
 تمحو زل زتلاو عوضخلا اع يفطا ةدابسلاو لذ نيدضاخ
 نع رابع ةدانعلا ل بؤر هد ايتن او كلذ اديعدبعلا
 كوقفملامن ندا ىنورل املا مي نيدو نداربدلا
 ةدابهاح كأ 1 جريس بت وع عرب د كان! دبعل
 برلل مهح ١ةبانء صدي نعلاذتلا 0
 العد وجولا لاريعلا ذاحب !ىدو يب كابي اى دانا
 عوننخلاب انقمضجدعلا' تقاذ 0 الاعتن ولم مدعلإا
 بلطب كم ىا /ىيتسلد كأباو هلوقد هلذ انثلاو
 بفلسالف باه اّيروما ميببتياهو لاح اه يع ةيؤعملا
 2 يد عيرتل اليد نؤكت ان ار ىلا ىةناعتسلالا
 نتورركملا امو 6 ابهلا ىف ةلاعتسالارخا

 + هع ةءاتما لم ثم منلابازهنااضدحا 7 جواس

 ١ ه9

 ام



 ب ةعالملاس هاو قشونل مخ هدد اررع نو منلا ]بث 1
 ةءاطتسالا ن١ ياس ارسحاتل ادمدتتلا نيب دردالدإىذلا ظ

 نمره ام ركذوننالوأ ةدابول هلم رت دباكف دقت عون

 :> اهلاتعرك لوطي ن معلا كلاما نان اه باذن
 امامم ايا نم يسلم هل امم ايل كيب يفتش الاف
 رطل ا ءل رص حربفم كايا ل اذا ذا يبعلا را عبارلا
 فغيتنإ# بيلا لذ ذب لمع ظن هيا لوو

 لمص اعاملا لكذل ىزم 'ءينشسد كاباو كونب كلذ
 2 أ طارصلا| اند ها لوقو :داجعل نان“ سيسب

 لاهوت م اقل لوتن[ٌموهدو انحش لينوانلشرا يا
 امدلاازصو ميطع تنام يلع مد هانعمو ليل اىوعا

 تييبتلا لاوس سم بارع أ ىلع م ميل عم نيمو ملا نم

 همدان تر :ابارولاو فب اطلل 3272 ةبادعإ أريزهبلطو

 ل اق قيرطلا طارحلاو ةلسل الهابد» نم ازوقو اهاشننلا#

 تكذ يدرو نارتلا وم ابر السلا نيدوماب سابع نبأ

 نزلا طارح ريل ئوجدسملا طارمح» اهم]بذو امودرم

 ابجلاا مم قيؤوثلاو مباددنأ ب ميلف نشدم ميله نشا

 ايانا يذل كيلوا لون هبل امتدسا يا
 ا انين أو تتيريشلاو يبرم نم

 ليقدارادبب | داوريشب م نيدل يبعد يقم موف ىبابع

 بوضفم أرمدع ,تببلهاو كيل هند ايامهررعا ب اددا م ظ
 دا يال ابابضفلاو ميلم نينه نب هلا طارصيش لدم ظء

ف ممر اكتنالا ةداراوبلتلا م دنارو
 مكن اياسم لو

 اهيقي ما مدانب ابلاف يرق ولن رج ,ن اذ صقل !!وينا

 مي نلف دا اج ارز هيجل او يادوا اتا

 هك



 ائطو ةاموحل انهم اقتناوحو هرب نرد طقف ماذملالا ثم دار اذ
 دي سلاح ١و نرذ اه نكي انا نسنسؤمل احا
 لل انبذ الب ,ىبؤلا لالا علا مداو يد! نع سلاضلا
 نا برضنمل ار عل ذو لكسو بؤ باغا ذابلا ملا
 نمر وزملا و ادهردلدربعا ند راض اهدربلا#

 ظ بسال !]مافملابجوب ميلدعل ادار اصلان
 هزغن ل 06 نونو سبا لاايس !قودء.!ا اا ع
 سنا ب1 .َرحاظوْع ليج جس جانو
 1ص نيري ل يلصمل انام المكلا ىليصملار ميج أك
 اولا نع يأ ايندلا نع و يلع تناؤص حرخاو انطابو
 ا ملام يفصملا جرام أك جيبك ولعل املا
 يا بلع مرعي هبر راع اي, فش ل 1ك عب عادلا
 ةر ,نلثملا همحرلو بر ةاحانم ال اينساك قمل الع
 0 ,اياص هاهر و وع يللا تب : زيزبحيا وأ لال د
 !ةيبملاجلا ةراكاوب بدأ لا دكا
 ايجو بجانب اره ىدرع ةمجملا ١ تربل اينو

 كك اق يسوع تملا لوم يلاتو ب 2
 نعال 5 جا 0

 أ 54 فأما وديا م 0 : ب
 و ينام 0

 ع هيام نصلك تموج اد

 ايم



 اربانود ئشخ لل لطب ميرا هند
 جود يحارب 6 0
 مانمل لكذو الفاو اهذالسملا يلعبون لامر  ءنثلاو

 ىويملأ م م نع ىلع بأ عمو وح عم ب ميدارنال ام لج ١
 هيلع يلوم نك دهروالملا الاد رمل ةهقرو
 مديطعيوعب 2 ناملافعددوّماماو يطول لؤفو مهد
 كبي دحارال نك 3و عيجتنوسمل طاش اديوم كيث 91ج
 بف مجارب از 0 اس ع

 هساق وى نشا ك لبرثس نيب ود سما داس اي اوم عمب انا
 اندم ذاورجنب ااهنخاحلا] اق ةعب ال !دييوم يار الا
 يؤم روصو لد اسنا هؤخيدلا وأ 2 ايام

 خرا طوممل ادهن امي ٠ يترلختمب انامل ديأ لع ا

 0 2: !يطرفل ال اد دول !لطنو لايكتال ا
 يضيملا حارب للاو ؛ةلدحلا

 0 يوم, هنأ نكمل يال اى اماه: السل ارم و
 ”ةلفلد مانلل سا(! نماهربع ءامب نلخن مان جاطنطل ا

 !ةميرع ةما و ماد اوصل بلع يوم ناخ واقفا
 مل نك 0س ب ابان يال ذ
 ماي رفيقا اكتساب نرخ
 تالي د0 كلم س اياصر وك
 ءيل ليم امل ىل امنا مهد ا نال امنع نعزي لا نم

 امو سمدتلا يوري لوف يالا ونه هيك كيف اع
 8 حاب با اهيررع ايتنكام يأيببرفل اير 0

 يم ىلا انبحوا يأ انيبلعد ذا وم نم يرسل اناكلأوا

 قيم



 2-5 هبا تاون قاذد ىوقر وعرفوا ةلاسرلابرمثألا
 اخواذك ملفا مئزلالا عربا الوب بهو حاولا
 0 راك يرسم دوت يم | ملنمجا ملا
 ةرانمْئْلمحا 1ءللا بل عوام ثوءملع ميدأ
 دزاخلا نب لافاو عبس اقتل بار ومبتس كيبدحوهو دبع
 اسهم يل لكي لاق .تعاودتع قرابنأب يحوم لاف مير لانو

 لاق ّيوصركةمرساو نما نس دان نيس نا نكذو كلذولا

 :1 السما نم وياج اذوب مما ايلا فذ هس ١ىاق براي ىلب
 "د اجا كرمي ديم ماا لاقت هيج اخلا# ىبانعنناذاق ءاببا

 يطري نك يشل ورجلان] كيبل مهلهل ءاجلااىابالا
 يومعو يضخ كقبس ع مج در ناورط ام ١ .يلاثث اذاق لاك
 لنرم اردو نر اشد ب ك5 ارذ ىفا ف ؤسس
 هكاالئا :دايمشب :ماكولا مريؤ اجر مو وعدت ابا]بذ
 برن >ثن اماناو هللا خدووس هرو كب ربعاد# 0 اوةنذاللا

 م سوما هدافش اناةنر لادن ندوللاأ
 لوم للشمس ميسم قمح نم موقلاب يتعب اك ل

 مساراصرس سلوم 2مل كو نال
 ل راوخ ياس بل د جامد نبلغ كا يحبو
 ايطقيوم نك دئاومل مار للم نيكول ان نبايرخا ام
 تببسب قمقنا امرانةمالا هلع يلد مال اوًالسلا
 يع اور دم! اارساينب جياع اومن وز يرس ١نب بريشخام
 00 لعل نمو ثومدلعنم مومو ميلاع عام
 ملا يشل نيم من 50 لص ؛ رام
 ا وان ام نن يول نأ ماللا ,يلكىلؤم
 اتا ب كحلارم 5 داب 0 نااوارعب نسا

 هداملا



 ا اهنمسا يرد ناف :نالب كلذ ىملو لب لاس م ديلان ا تودادلا

 لاترد اذا انيعنملا اميعصلا نال انبرخ يون !لرعالابز مضل العلل

 راما جعلان [املءعيشاوا لكم ايوئراسي ولا لادم
 ةالصلان ارو ردو افبعنمن ا«نمملا بشل |بانيمل هينا:

 مستر و عب انفو ما ءادعل ام ناتفكو لسارشا ولاني قلكاولا
 سيشل الاوز با) وز ارم لاكمي لمقو رصعلا نوي يدل ا

 منخل ب مايل واع مجلاعملا ةدامكيإلا |سوغ غار ءمو يسارك

 ميل دداوسمريع مال جلا لس !اندخنارا نان

 هيدا مبجزأ ذل انيجاوم انامل ديو

 يالا وسل اركيلع هند ايف تعرق رخو سلات اهو
 مالادزل ا تدرذ واعمال يتلا
 "يلع بن / مسارب ذأ لأ و ميلع ملكا يلع همم ناخام
 دعبل اانيتسا مده طوركل امس نيل ب سرنا ةمزاللا مدهندأ اني واامكرنب ىلجلا السلا طبوتللا
 دانا اس طيبرتسل ارك ذر و ةالصلاا وتجي ا نوم
 يوم يأ! : اللد مب مالذاو 1 6 رف

 يسلاوصرفلا ير 4 ند تالا ملعب بلمس ا يلصونلل نا
 ذنكانمؤملا لمس أف لاء ارلاولا

 وكس لد لكس ميسا انامل هنا جهنبادررأ د

 تييعاهذيا لان مش اص قرط وطب ودور نا آر خسأا ل

 طتلااوم ريم لجدزت 10 7 7 داس ديلا
 تبان تاوراباذك اشيك توسدو مولان سوي ل كلا

 21 وأ | عراك عضو دفا وصمصن كام 2 د 01

 8 مارطللا طخد ل امج وونلال اه

 دور: ملوق/راثب أل ةياور ذ اخي الف ىسنح ايجار تار ارمي

 وفن
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 539 اهيلذ ردع أكو ضورخاب اورج ارلصلا'نلرجنباطخاخ اا
 ذارملاود امك دنس اطل او نتاوف هدير امل امس درسنا

 ثيابو :ءارر يدم وتقدم ذوالفالالاق ضب انعرطلل !
 يا اب لج نو ةرراوم باهر ىضراضا منا كيفحتلا ا

 0 حا لاقرخأت تانار اونا اهرباردو اصوصح اسيل
 ': لل نب فهل ل ل دو لجررع م بلع ب اواص
 7 3 2 7 . !ًسارعْ م رمل 24 اهتءسارم !يارمالا نامل 9
 :ساكاماه واما ملاذ الئ ازا لبسي دل مدين رج

 لذبب اطواعن لون از0>(اي ياا زيرملبب ام ابيقف مازلألا
 ءاانباتف :رمذ لاق (كبلد.س اواصيلا ءابر ويدل
 جان تمجرشي اه س انسانا مز
 اان ارو هوبا درت أمرا ماد
 ل143 دن كيل بن اهليضت اشامل ا ةرلا»ىده ل طس

 أد او ملم سلا ىادرعل اذه دنا يكرظنل اب ايدارشل ١ ب ظ
 2 لا ناوسلا ناك ه طا نافل ا نأ
 رجا كل جرداهإ امن دان اومرزتملا صدر ورلاةلظم يل اانا
 ناكلاخ تراصنادج ميتة الاب ادة باشوا اثحانيغ

 يرينا لذايبل ع ةدلسصل عافت ادههر جوزيف ابامهشر الباس
 ل ادا رش ادن إو ةميظو نموب + نا اعرجو تمالع
 تراب ازوماو ىجلا«دعاقنب قلمند م دول لان ابقلا
 ىلا ؟ بلشل درتي نذل اتباصأو د ا هدد
 ناتحااضدبعد امساداراان اياه دان العليل دلككذ دانا

 ناو هر ايتخا سارت لكيم ايامتوبلا لاك جيت اضرما
 العلا ٌصرنوم.و هضماو١ذ انناول امي تدان ّقحلاداراامج
 00د مكب بايع لميثككلاو 1

 1 ل
٠ 



 .ناؤؤلا اإل هم يتم ناهكاوازنخأكننجي هةر !لطو
 م !داماوا لرمنفلانمل ايذعس اذاني ئجارملا لعد

 م 4 عي

 رش اهيل بانل حشا م ياهالتل دن كرو تلال زئاوموم
 يب اطل 0 ١ ب كبح ةشوصلل لبلد هبدو ميريل سايس ٠

 وع داياص ايمو كاد مويس مو عبرت

 داب .تمايذع قافلالا لعدروانا

 1 يل كل ذر ضل طنب جلو

 ك ادذاتمال ناب [يلاهت مهد نمايحلا ىذه هنو ؛
 هلوقوبلطلا نم ايدل فاما لانالو نقولا كلذج يا
 لامج يحول ا لرعن الت نايدلذ تلال دسلاك

 ىدل لولا لدبلال وم يأ( ناب تيبجا |سجل
 ديري رنا ا حبوم نهرججلا ذ د>.اىلاغت اك ثارابشلاا ل ىلا

 تملرب ليدنتل ال اس ادله يا دلل اوينانل اورمرلا بالا

 تالي ةييبااذامثلرباو لدرس راثلا د أو موجع

 تامارمالسزت نا هيل ار بانك جدد جنا لأبو

 رحت رماب لوطت يااا« رجاع ثمداع مهند نإ وب نم

 دقو الضامة تارناف اش نلخوشلكو يرحاب عشنا
 اهلنا ىلا انهطرف يلا, كلو ةضيزل ارذما ايبا ربا

 0 اياب اولوخو دل انماداواهانب ايا

 انملاب لعلك .كلاذع قؤدبيالذ ئسج

 ' او لك ذ دود 'ل !ظناندا# ْ

 لالا رم اتق لبنا همدان جا
 ددوتضلو ماشي امهمدااوجائكذلا | قام ا اضتملا 6

 م |هرلهو تمنبو اشي اموندا اريك امن لوقوع م نك

 نم مقوايو أن[ دهب يد هولا 3 بز ءانعمر ان اتكلا

1 

 ع”

 ههه | دل



 زاجام ىلا كا دين لديسادفو يس جة لهزيزاللا

 لها مخر ماكتقولا ذوخد ل لذو [هنلان موكل بو خيمنلا
 ردالزع]جبل ايها ارا علا» ةفدر ,همكفبإط ل ؛ئيذ انالحتمسلا
 كارت ومال تمانع يولي كرش رس ملل رمعو منو
 قولا ةلعملا لإركر فاقلا يودسضو ملا مطب وهوةيقم مه

 رد امل ايلا ميدؤعتو انياعح 'لذتم ّيئاوي ابقذا م اقفل ١
 ٠ اهئارخمد د انملاو و بلاذاق ككامملا ها ّى لاو
 وارملاى سلو نكمل !فالئجام كمر ا لا
 عامام عسل صوص نم كدوالصأا ب 55 10

 تد دجوملا نم ةاصعل ابازعت انا رسل الها 1

 هيا 1000 يدان تيب ءاحاف محملا هب هلوكد
 "اه يومان ى ءابع ع يضمجو قرف
 ةلبل ريل هدد ايا مينا يلاقي ىهنأ نايع

 ييافلا لاقط وبذ ابطل موي ةعافكلل حاصلا
 ءيدحمل ءقبالبل ايمو اند ل!منم لأ انا نلذ نص نالذ

 ل ةببّدق نبال اهيضفلا ارخال الوم اوامنحلا امدوخأ الوردي 0
 ناوخلادد مخي يانالف يد 2 مكمل )نا بولا ادعدومس

 ا مارا بضل[ لشن رقلا نولا 8

 6 تيلحزو ناك ريم واقوم دعم يذلا ءانعم يا

 كابأرا] أكو هولنأم مسيو يذوق ىلطناونو قيشحاو
 7 ٌكيبِؤعَ نُشتحاو :.تلبغأ ملاك تمدعل ون
 مضداربلاو ءاجاذا ذا سد امل رن لاق“ اجافم يبا!خبب ,دبل ا لاووالا

 رتاعبس ممنأ دانا د 001 مه امكوسرطلايرجلو ا

 يلاغو



ملا نكس ضداتفلا اك ذإبت نعلبزا نايلاقتو
 لاو هرم مات

 فايد رومي ماظل ةده نال يلمالاو دم اشو مياكجس

تاياز ناين اشم انو ماقمالو ءا اك ومب ناك6 ناك
 

 ديما وفن لكلل اب هاكم نوكيل ,نؤولكلا ونكمل مثراذ ش

 ماع لذ يس با نك الا
 نسيو يوم نب تيوو يللا ةوجاوملاهؤفت +7 لاك

 ةمهاهلل ارا نكت عم رباك ننام يبرم سايس رع

 ىمتي يي مناك ادوضتم م ماجا ةوحاولا ةييقلاوا

 ا اوبك !ةازمالا و: عوجرلاامزم و كلذ ماكل
 :اعافلل اررم مشل ماا ميم و فل ان دلخ جمنلاو مشا

 يلادومب متعافي هن 4 ادااسبج لذا د ناكتن اوامبل وهذ نم

 6 غي , ازل اوم ى وب اونمل ائم.كل ذرعنم لأ امس فن

 نفي تطالب اككسم كليك شت ماظنلا عيوب نمل ع

 دق د عيسدلا رنه ئيل | ارذوم اول ب ميم يلم اخ هاضفملا

 مدح يرش مهرس يطول .كمرسانازك مع

 قيازألاا ذه لافضأ مرش ردد ىلا ميرسإلا ماكتب لكو هرجع

 ميل الصخ مذ د ٌميورلا مال تكل دع نيو مل اتوا

 الا مارفنلا عارنوم و ىوشلا ب

 ثم قلد ادديدلسل أآفطللاودول اٌنلملا رتل اجرذاكا

 ىطع يا خم نيبحلا نا نك اهل نبللا لصاوَّنلَتلا

 : ويوم واول اكسال اه يهل يفد ةيدنلا
 ةنويبانيبر كرب يرجانم بلعيد اياسيشلل ملل ا

 نمو يول مجارربملا هتيبورب ماللا يله يقم وعسل
 0 و وح

 -حارو# ةالصلاوم رسما ب مانللا مباع ىومت >/ و



 لاقل ادد مدد وبيبحل ا ميج يدر دوش بييحإلاا راس »ددذإ
 آر دبدو دوك الراب مأإل اد ةتراوعاس + داورال اوك ننساز
 2201 سحب كلا .ةدرب نوم ندا انا رخآكأ

 ايزل يح سردي» مكاو جيم جا يله اجا ودبب
 : مسن را نيب و يس وم يب عجرم 37 ملت ةمصقلا بملوف

 0 عيضوم نم دقت ايد ىلا انيس عب

 بلع وس اياسن ل هللا يلع يعل وب لكذكو
 دي 0 سو 3 يو
 مجدا ماك يحول يذلا نام ا نم كيس قمح جر
 كى ميرلد اوهاوئاولتملا ٠ ميد تافقو ىذلا عمذوملاىل أ[:

 راو تل ذ نع ب اهث ين نولي ناالاوسلا يووم اند
 رب اي اهلل ]ىوزع 03 1 ءل ا ساجأبو اح انب اج ن دك و
 5 ين ااصهبلا جرف تاكل اوةمجلا نع مميؤمن والعود
 ىلع ىلع نصوم أكل د فرشل بد داود عودي يلا
 ميانئنا عمو ناوزالا انا يسوم لاوس عينومرىطلا ن يَ
 نأىل امين مب حيض ج3 ةلمللا كات ليك بله هدد اياد
 تنآودوه نه ملا اًبرع بن ع عسب ومس رمي

 ادرحلاة مي بتشدز تيرا قادما ذا ىندوبب

 نال انام :اسن اورام - ارعلاأر ارقولا مي يزنا يح
 يحارب اوف ا او هرتيسمفال ب نزال

 ةباغلل لونوتر وب و عافشرلالا ياني يلا ؤاتزا لله هد
 مسد ا نم برقلا وسان لهم د ا
 ل ةمل اانع نيون و ىل اهنا هيل امل كت ىفاهن
 0 كلاجااورنففلاو
 :ديهداملا يدارمل اننا ليل مزلارسا هليل رمت محال



 كم جاو رمرتلا يارعبع يربح توك يكاملاورسلا ازياركلا الانا ةركتم يراني ولة لات 5 ير
 يكتل) عارلرلا امس مال جامل ليو كل ذ نع فتوعاابتسا ياعم ل انف ًةمج ا ايرابل اله يس ءاونبو جلا يدوي نب / ٠ تداهم نب انزملادرقول امل او !قيمز# >2 اماخ نعمات انبحأ

 ياناهربكانهندلياعلا جدخ أ ايا. التان قإبا اجدد اهي وادمفلال اكلم ظ10110101011
 ا يلع وط دحاذ كانت لاكش هلك نينا اب مدلل نءالاقتأ يانالبجر مام مارب دأمه رفع راني لا 0 اذخإب يدرإلا)هءليلدلا بد !لوَتلا يا كوقبب جان
 رانوو توحلا :لثثل افرهلا لا ءسقنب حر قم نب اسمو,

 ياناس زن تانكي ام عش تناا ملال لا دان توما زلطب حلظؤرحلا ةل3 ملال فش ران تم الذ نرحل يعم
 37 11/لااادا تاي :يدانؤ ميل عر دقن نل نا ناتذ اطافم بقت ا رونلا ان خيل امت لزج اينما ةروم كلذ اني سارع
 ةريهوب اي ور و هويسفلا نز انا الاق تينا نلاطلا نم تنكألا
 انمعي دا ملل دعا وهزخا نات توحلاهلاهاجواالةاهد كلوؤرم
 مسرب اذ! 4! بيئتنا نرعلا :نكسسم ىلا بو يوه ىهذخاذ
 اديراياول انف ,عيبتد ليال | يله توخلا نلج ايوه عنها رجلا 000 اريذ اوعو انازهام مسفن ة0لانان اسخى نزلا
 ماا اندلع ليلو عويلكا مما روصي يزلا4اصلاريفلا ل اظظدنوحلا ناعم 9 نسبا م اصكرن وب يدبع كل لاقل ورك نأكم نم اف انوص تارر عبو سرع نامرأب افي عض رؤمح يشل
 رد تدق ناد !تاسلاب من دفع َت حوار ماذ لكذ دمع ناووعشم
 (مربأ نم نيذلا عوترر اجا رم تكول هنن نم مصأ ود لامك

 ا 3 0”

0 



 الالون مو يل هردافن نل نأ نظفاششمو ابلعاشم به: ذا لوازم
 لعتن ىلا ءذص !تلتخاوتف ىلججلاباودللامانيملاشلانمدزك
 ٠ زها نادعب لاسر تناك شانه نب الاتهام ما لاسرلا] مذ تناك
 مبجحورخرك 3 دوب تافصلا ؛: م3 لد ترحل نط نم دا
 . نا#يشاولا هزه نال ترثف ندوب زم وائل ةيامملاءانل زاك
 دمبامهم مثموةويلمل )درب افصل ميلك مهضجبز جادو ومثل لسد

 امساعافم بر.ذذا لونف يفبيقفتل اباوكلاماو عجفلا كو جدلا
 لوس نل نأ نظف لوذاماو املا« لاجدان[للومسونل الخ
ارا هنا ناخىنوب نال دو ٌبلهزسطن نلا هاندث

 اان ن

 كواماو نقلا نموه بدو يلهوبطبال هد اناو جيخات ناد
 اذه د ىضومر عب ىلا مشو لقلاف نيملاظلا نا تنالوإ
 بوق نع هجورخل نوت انا امأ ءينزب ميقعبدنع فارلعا
 ال ٠ ٠موذ ىلىي نا لهلاب ءاهدلوا لشحانع قفاضاوا هير ذارعفم

 كاد اد اكو ليصت ىلع (ئرئلا مم ضمالاكزن انكالا زوو
 ل

 1 1:9 لاش لوؤ] بل وجد ىكاولا هر هلت ثل اسر تناك دو ااظ

 هنوكب ان هولدم نوعا الفلا اقباذا نين انكيشوب ناو
سك يقفتلارم مدوم أم هز جاوجلا

 اي 1 مد 

 تيا خادم يقرا ىذنلل نيا واع ولج نيد
 ءيرداحانو مالؤالا ترك لو عيسي مضومملا ب ىيتنا

 ىنوينم هد لا بيرقأب يحد اميل ايخد اني اجاب
 عيب ؛دابه ىن بيراق هناهس هداقركجلا تاو.
 ريهام تفرد ام فركرما اح ءيلهؤخألو مءامد

 كفسلا ضرالا تخاناكلا ليلا +: ايلا زمن رع
 تاومل اووف نمو كرعلا لَ جبتي يربو عسي أك

 ميلا



7” 

 ى] لك يححاو افا يك لكن طاحاوجل ا لا ة يبول عبسلا
 ام يلع ماكلاوب هصئلابىأن من وملك ١ ,يولا درع
 جدلاوم امل ابرش نمإ الا ارجع وجر اب اوت ا صءل و
 ىسدد اهدزعامب اوحا نكي لم قدرط الام مم اهدجو يلا

 هداذليبيل ١ ناف لا ذريط دزبملا تير حل نشل ١

 الابر كبلع بد اكيديينل جا انسان مكلف

 ناك [رافك أ كالس اد جدل لامدعو عخذلا نلا
 باوخاو ميوامداةو يلم نامزرا تووا دموي تعد
 جحع : حاول ثرع ةنار :يلع اجا انبرحلان انكلذ نع

 د ايس املاف املا( رعال ضخ ل يجل اننا الا
 موطءطببو مم'ءاعر لا للحب دودج ذاق
 : مهرس دحأ نهؤمل !ىشبا 21 ماءاراجا دع
 ضر لوا عبرلال !١ ترحل اب محلاداملا
 6 !لكيلع باس هناي الاعيان دد

 اهلا .اًدملا ايكلام نم تاوكلاو ءاىطلا د دلال
 ا ل يلع مهد امد يملا ج امحجلاؤا

 ياا يريلع مدد اياسممل د ا

 تيب يمنا هبه تاي ابمدا يبلايإ اقن
 تم اط برجدو ملت ةونن و ضعبب

 0 نا درأ 2 :دتيسول اهل اىرااونوب

 ةددح مشل ءاطام ليدلدا ام تاما سوبجلا
 0 0 ميؤامىلأ وننناف عدد

 يراه يدوم“ يع يلد امها 0 2بله ميد ايامك
 يسون ناكل قدم روىفنلا د زبد داسيا اهل

 ب سهو : موق لومناف >ايللاىل اجرك كريما

 هي ١



 ميلاروصر نا: رين هه وف نهد تلون انتانمإوادبإ ايان ناانسنف

 مس سادلايإوا اناوألا هولرم نمام لاق قبل ع مدام

 (رعوع اياو اهدا نتمئدمموثلاب داعب داو ارذا

 اىندولان 5 كونننمو .. باك وع بالة كل

 تن نم ىاومس هلبرب نم كبطاهيبصف ؛اكومان اى نابل اذ

 1 ىااعايلقوا مريس لذ
. 

 0 عاتم

 ولا 7 م ا

 انو ىلختع اوله 3

 : اما نيل 1 <٠ انج فجتلا عج

 زى مبلع هد! يلمح ينملا نارا 1 ديما :خاومفلا

 زابلا رم ءانرعبسل انعكست ىارهانلا اناىنمكل ارا

 ماس يلع س ايلسعملانقيدست أراني ربلا وخد لجلك 3

 طظئاحلاوجبارزلا عرس ا
 ءيلع مدد ايلص لوف باقي 0 جا

 ةعرزوبا طخاحلا كاقو كانئلا تلحأ اك

 ا جنب اتفاحلا اق بيوتشللا ع يفارحل أولا

 ةرييره ىط ويمتمف قيغأ نا ا صراخ

 8م ا سس :نعاردر

 ملاراس بابل هلو نب ملويل الاودي | ىسمتداننا

احهس ىلا محوؤاميانب عجوس نكمل امم
 - ا

 را ادلى نوصل مهلع اميجاكل ندم (ميله لورك

 سبك ماو سا



 دفأنيا 525110111
 ىلا لك يلع داي مانيبمل كد ذوعب ىبدع
 دلع در ىصخل انا درو ردو جنا طنا وف
 فى ارمطلا كن رك تجراعام دج مك يله بياياص
 تل اق سمع تاج اما نق ءاَمسامِئ مجد لاجد ديب اسباب ٠
 ايفل ايوب الص, بع رسب افيد يد اذوسنانا

 جل ! نصوتو عموم ةجاح ايل عل برا
 تنك ءاهابمشب الوم رعطوم سما ولك 2

 0 عنجد مانيب كوه هنهدماب اك
 لي كوبع انآ
 تيحرسمل لأ تولطو سيد يبد اىسأ تلق ىمنتا
 انمولن ىلع ماكو سمر اي ءو لاجل ياع ١ توقد
 فد ربع ا هبحل اب لالذو تباع مايرمعلا ينصو
 مساع ايو رنا اجا مالبلاو ؟المحلا يله ناكرخأ طفل
 وى يضل اي لقئاف بلع ينفي ىولا
 يع ل كاتف يعرج
 0 !تبليل لذا . تافاوىحول اع بول ولس نأ
 52 ادق ايان مب الو يعدم هيد السب ؟كأك يصحلف
 يحْيفتو وول ا يلى درداهدر نسا لاما
 ايم ومب تولطرستِلاَ .اهن لاق تبرع يرجو الع
 تادرس مي اغو نوعتوم ءلاجر دي دحلاتببرلع

 ارهن اول! طظخايلا نسم دودو جيتا
 ا ل يلا داون تن «ويطوبسملا
 تدرب يلام سازالمم لجو نال ءاطحوتم

 جه 5



 كسقولادوم يادوجم ثثولا ن !امبدرطرم اميرشم نم

 نوم 0 (يمو دروع نيب ميد الحلا اذا عفش

 ' يوصرمال داعالل سل اذ انمو دوجب تدولاووت

 ظ كذا كب ملاه دومزب انتالاعآ مهلا
 .ف وع اميدرعرحانول لل :لشمواداممملا: الَصنيا
 >2 كوخدل اس أ ةمقح ا يامهسحأا6 ناب تقول نافواتمملا
 ثراجبل يب نمت ماس اوابمملا جميد نفت اكمولا

 دوب حعاكذذ لان تول اقبب |! داءانلا

 تلق للكذب يبطوملا جود رس كفا ونطان :
 عوجر نكت لاش ضحوا تولاتزبام بالا ذزكا

 0 هر امل تقول اددعجا ناراهبام

 دوع بو.ك > محدد نطرتلا» كي
 3 نو 1 ويتجه اجشلا
 هنهت (يلو|ضبما موق يشمل انس حومن وشو ب بقل م
 ةياكك ط (بل وزن اقبط نكس !ننب اوكذف ةمالا
 يفايلا اق ىءافشم ا شرع تاج اع ننعم

 لماما يدرك ا غلل ل اهعازك ب ارت ادد
 انمفنو ىلاغت يب ار بزمملاج ناش يبمحلار يعاب

 سم ]ورحت ةيوعو م 3 كامو زم ارتكب

 ةداعز مول زال انوع دبجب ن اكمال او لزخمل لمت يحقق ١
 را بزل اي ابار واخ 6 نأ مين نمل المما
 قفوسو نيدو دنع حوش ابل اوعللذ زب «داخلارما املأ
 ليج يقفل اكل ام مدافلاعل لانه ةنئاذ أر واما

 َنلطنام مداشلال اق مي اليوان ابلارجو

 مقظاو انبرذذ يو مدا هيوم اف رسول 2

 ل



 4 ٠ ناهام باب ندركذ نسل شاد ا اذه رايوزخ نحمل اهب! للا
 ربا جرخا :ستع اخولول ةنمارك نوكياناناج يبل رجم
 9 ٠ ١ بم اكلات 2 اعن مدار ونا ع هبو درع
 بهز ,ب يسازنم/5ثلع هيب ايامج سالو
 يتأخر اطير بخ هللا بئارسدرملاركذ ىيورع حن
 ةيالابملا ايتدل انسورتع عيار طا فل اقاذلذ ممن

 رجس هجم ن ات هليوافا ياي نقي ردنا ذا دلال

 مين ايدج رسال يأ بيتل انا اسيط تب م
 3 اننى انعاتسدزو مقراسسالد لدرس بدا مليع
 يبصويد لوين يطا از عو طق تسر ام
 ايريس نيْْساءو زمزم هب .ادرإلو مبلع هينأ
 توين مذ رطبا | نم نينعاقذ [ئبلعتسا يىلتحم فذ ١ نوس فرع هز يطا ناك رطخأل وق
 رهل !تلسْن كلم ةرذلاقب يأتامَد
 ا 0 اقف 5 لع سا صاغقش شاف
 برطاوه ا لج د 5 ا

 تقك !هارطلا يدر ةهأهر
 3 .يو 1 خر ب قاتم ناوتسا 3 للا

 0 ئرراقب يعدمسأك يش دسم نكي ملف تنبا
 انميظنا ذا تن : ايو يكمل اذاه رم لاقو مدرع (وماديو
 يخييبطتملا كيب اومسف بيطلا ل ائبدملازهأ مش وب

 ع هدد اياص لورين اكدعد اديع نبارباجلاقو
 نكس نام والارحا ىبنيف قي يطا نيب هك ملامح
 يرادلاةادر - لوحس الا ركترب ميو فوعو رع بطرم

 ظ



 ل يمد م رجر ةنيربمل ا قرط ند قيرطإ نه

 اًككَز ناولو ليافلارد همدو مشوباوومييلاو .
 تبكرلا ذنب بل بند م.داثل كوم

 .>ازل ٠ يعامتر باولو .ءلوتي ,نل وم ةرعفع

 (ىشانعو بكاولا ب لوتس او ءاؤش مند
 '| 51 اي ميلع سب ايفسم مد ١نوص ناك ذاق

 :ببارد انكتب لا[ دنس, اول ا هوامير ماذا وتب

 لاش عيكعد ةانس ايرازلاو ياعيون ١ اور
 نحل نق اديس دو انربب ان !اىفامت مس ١
 < دب ب! ئهيشم مل امناو ءلاونال انا فك ناو
 دن يلع كلاماو لاوف اب انيلع بجوايو لاسعابلا .

 تلاو نيكس وم بزل! ةنسوؤكتلا

 ياعغتيو اللا موب ي١ نبذل موي باول
 فنب 6 موي لتدو نادت نيون مل افبرشل اورشلا
 ثار تندل اًهبرمول اني رلالستدو نيرثا ةدمق

 كام يلامت كوف ة:نيدلا مريرصخو لوف رمز ا
 ث ام بيبجا هاك مايالل طككام نارك عمركذدام نيدلا موب
 <بسم ويرما'و للمال ان زبموب كالمالا
 قطفزيم قب للمل اي اهنل او امر اقل ارداول | ,ىدالا

 دماولا هدد.مويل ا١للملا نك ىلاغت لاقو نمرلا

 تكلم اب ساشلأ» احا اسدلار اذ يبي دددرابؤلا

 و<يلع هدد ايادي 5 لارا ىلاز اه اياع كلذو
 ادام لضفا انمغ مدن! هادو يحو كش لك 5

 ده



 مسبسحلا يطا + تكي تهون با دعب هد

 م يأ ١ رك ةماذاايإ -
 تجبر ع ,باجام نابببإلأ ا د

 9 سألك كان نجم ! نيندللا موب ىلا ئلكماهلا
 عا طا كار ادا رابح! هد
 تمس ؤاوئلا ن افا اشجلا ءثردع مجد رخع
 درنل ابجرردص عيراسمب اعرالاراعب : هيشغع لقد
 اسجل هدا نسحا مياس و نيستلو د يامس

 اتعل اخذ لمحو اميل ايل واحع اياد: كرام
 ادم امزوتلل امجوم ىلا مسحول
 قاناعجرالا دب كلان حبات ا
 00 ا لادم ر رمهس نىمعاب 8

 مابا واالصلا قلن! امه اص ىلع ةيبعبشمل
 "3 نيرو ءبضنل تساكري عتذذو .

 3 «ى6- مددا ئطل يرايبإل ايفل ا دج:

 3 3 بيلا قاسيا وضحا ١و تدل علا

 1 0 0 رقعو٠

 2 ئ 1 اه
1 71 

 ا ا لل ا



 هنااا ند ناس لقط اساعد هه
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 6 ب دعو لف بلعب يمت ##
 َ لينا رد 1 هب 2 : ال .

 2 ةيحاتتب 1 5 او م يا
 3 3 78 08 9 هيمو 0

 : 1 الا .
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